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Candidaţii la alegerile prezidenţiale din 2019

Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, Mircea Diaconu, Dan
Barna, Theodor Paleologu, Kelemen Hunor şi Viorel
Cataramă sunt candidații la alegerile prezidențiale din 10
noiembrie 2019 validați de Biroul Electoral Central (BEC).
Alte trei candidaturi sunt, luni, în curs de analizare.
Termenul limită pentru depunerea candidaturile a expirat
duminică, la ora 24.00. Candidatura lui Miron Cozma a
fost respinsă de BEC, pentru că listele de semnături au
fost falsificate. În cazul lui Viorel Cataramă, Biroul Electoral
Central i-a respins candidatura pe 20 septembrie, dar
Curtea Constituțională i-a admis contestația și a dispus
ca BEC să îi admită candidatura. BEC mai are în analiză
încă trei candidaturi depuse: a lui Alexandru Cumpănaşu,
a Ramonei Bruynseels şi a lui Cătălin Ivan. Alţi trei
candidați au anunţat că nu au strâns cele 200.000 de
semnături necesare: Claudiu Crăciun, Liviu Pleşoianu şi
Andrei Valentin Stoican. Florentin Pandele, primarul din
Voluntari, a anunţat că s-a retras din cursă.
Lista candidaţilor validaţi de BEC:

Klaus Iohannis – candidat susţinut de PNL
Klaus Iohannis (60 de ani),
preşedintele în exerciţiu, este
susţinut în alegeri de PNL. El
candidează însă ca independent
Iohannis a câştigat alegerile
prezidenţiale din 2014 după ce
l-a învins pe Victor Ponta în al
doilea tur de scrutin, cu 54,43%.
El fusese anunţat candidat al
PNL cu doar câteva luni înainte
de alegeri, după retragerea
bruscă a lui Crin Antonescu.
Klaus Iohannis era la acea vreme primar al Sibiului. Era a
doua tentativă a lui de a ocupa o funcţie la nivel înalt în
stat, după ce în 2009 a fost propus premier de către o
majoritate parlamentară, dar refuzat de preşedintele de
atunci, Traian Băsescu.

Viorica Dăncilă – candidat PSD
Viorica Dăncilă (55 de ani) este
premierul în exerciţiu şi primul
candidat femeie din partea
PSD.
Ea conduce partidul din această
vară, fiind aleasă în funcţie
după ce Liviu Dragnea a fost
condamnat la închisoare. Viorica Dăncilă este membru PSD
din 1996, iar prima funcţie
importantă în partid a fost cea
de preşedinte al organizaţiei
de femei. În 2009 a fost aleasă
pe listele PSD în Parlamentul
European, iar în 2014 a câştigat un nou mandat. A renunţat
la el în 2018, când a fost numită în fruntea Guvernului.
Viorica Dăncilă a strâns aproximativ 1,5 milioane de
semnături.

Mircea Diaconu – susţinut de ALDE şi PRO România
Mircea Diaconu (69 de ani)
candidează ca independent,
însă este susţinut de ALDE şi
de PRO România.
Fostul actorul a intrat în politică
după 1990, însă nu a activat
serios în vreo formaţiune până
în 2008, când a devenit parlamentar din partea PNL. Ulterior,
a fost ales vicepreşedinte al
partidului. În 2012, a fost numit
ministru al Culturii. Agenţia
Naţională de Integritate l-a declarat incompatibil, pentru că
deţinea funcţia de director al Teatrului Nottara concomitent
cu cea de senator şi ministru. A plecat din Guvern, însă
Senatul nu i-a vacantat postul până spre finalul mandatului
său, în 2016. În ultimii 5 ani a fost europarlamentar independent, membru al grupului ALDE.

Dan Barna – candidat USR/PLUS
Dan Barna are 44 de ani şi s-a
lansat în politică în 2016, când
a devenit parlamentar din partea
USR. Anterior, el a lucrat în
consultanţă în domeniul fondurilor europene şi a fost angajat al Delegaţiei Comisiei Europene de la Bucureşti.
Fost secretar de stat în timpul
Guvernului Cioloş în Ministerul
Fondurlior Europene. În 2017,
a fost ales vicepreşedinte al
USR. După demisia lui Nicuşor
Dan, la Congresul partidului a fost ales preşedinte. A
strâns aproape 400.000 de semnături pentru alegerile
prezidenţiale.
Theodor Paleologu – canidat PMP
Theodor Paleologu are 46 de
ani. A fost deputat PDL în două
legislaturi, între 2008 şi 2016.
În 2008 a preluat şi portofoliul
Culturii, în primul Guvern Boc,
pe care l-a ocupat până la
finalul anului 2009.
În 2014, l-a urmat pe Traian
Băsescu în PMP. După acest
moment, însă, participarea sa
în politică a fost redusă.
Theodor Paleologu s-a concentrat pe şcoala privată
înfiinţată de el, Casa Paleologu,
unde ţine cursuri în domenii umaniste. Theodor Paleologu
a strâns 360.000 de semnături.
Kelemen Hunor – candidat UDMR
Kelemen Hunor (52 ani) este
preşedintele UDMR din 2011,
după retragerea lui Marko Bela.
Este parlamentar din 2000,
fiind la al cincilea mandat.
Între 2009 şi 2012 a fost ministru
al Culturii, în Guvernul Boc,
apoi din nou în 2014, pentru 9
luni, în Guvernul Ponta, timp
în care a fost şi vicepremier.
Este la a doua candidatură la
prezidenţiale, după ce s-a înscris şi în cursa din 2014.
Atunci, a obţinut puţin sub 3,5%
din voturi. Kelemen Hunor a adunat acum aproape 270.000
de semnături.

Viorel Cataramă – candidat Dreapta Liberală
Viorel Cataramă (64 de ani) este
un om de afaceri, cunoscut în
special drept fondatorul companiei Elvila, imediat după
Revoluţie.
În aceeaşi perioadă a intrat şi
în PNL-Aripa Tânără, devenind
secretar de stat în Ministerul
Comerţului, în Guvernul condus
de Petre Roman. Din 1996 a
devenit senator PNL, pentru un
mandat. A avut o relaţie tensionata cu conducerea partidului
și a fost exclus în 2010, însă a
revenit în partid. În 2018 a fost
din nou exclus din PNL. Viorel Cataramă a vrut să candideze
şi la alegerile prezidențiale din 2014, dar a renunţat. El a fost
primul candidat care a depun listele de semnături de la
susținători, însă în primă fază, BEC i-a respins candidatura,
pe motiv că aproape o jumătate dintre acestea prezentau elemente de similitudine, respectiv 94.170 din 230.341.
Contestaţia lui Cataramă a fost admisă luni de Curtea
Constituţională, care a dispus că BEC trebuie să îi înregistreze
candidatura.
www.libertatea.ro
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Donald Trump, procedura de
destituire a fost declanșată

Nancy Pelosi, preşedinta democrată a Camerei
Reprezentanţilor, a anunţat începerea procedurii de
destituire a preşedintelui Donald Trump, potrivit
CNN. Donald Trump este acizat de abuz de putere.
În schimp, Donald Trump a declarat că acțiunea
democrațilopr reprezintă cea mai mare vânătoare
de vrăjitoare din istorie.
Nancy Pelosi, liderul Camerei Reprezentanților a
anunțat, marâi, începerea procedurii de destituire
a președintelui Donald Trump, primul pas al
democraților este acela de declanșare a unei anchete
în acest caz, care s-ar putea încheia cu o punere
formală sub acuzare a lui Donald Trump pentru
abuz de putere.
Liderul de la Casa Albă este suspectat că a făcut
presiuni asupra Ucrainei în încercarea de a aduce
prejudicii fostului vicepreşedinte democrat Joe Biden,
care ar putea fi rivalul său la scrutinul electoral din
2020. Fiul politicianului, Hunter Biden, a început să
lucreze pentru o companie ucraineană din domeniul
gazelor începând din 2014.
Donald Trump este acuzat că s-a folosit de funcția
pe care o are pentru a face presiuni asupra
președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, ca să-l
determine pe acesta să declanşeze o anchetă de
corupţie împotriva lui Biden. Ar fi făcut acest lucru
într-o conversație telefonică, în luna iulie.
Donald Trump a recunoscut că a abordat subiectul,
dar neagă că ar fi făcut vreo presiune asupra
liderului de la Kiev.
Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi că a
autorizat publicarea conversaţiei telefonice pe care
a avut-o cu omologul său ucrainean Volodimir
Zelenski, transmite AFP.
Trump: Cea mai mare vânătoare de vrăjitoare din
istorie
'Mă aflu în prezent la Naţiunile Unite unde reprezint
ţara noastră, dar am autorizat publicarea mâine
(miercuri) a transcrierii complete (...) a conversaţiei
mele telefonice cu preşedintele ucrainean, a postat
Trump pe Twitter. 'Veţi vedea că a fost vorba de o
convorbire telefonică amicală şi adecvată din toate
punctele de vedere', a continuat şeful statului american. 'Fără presiuni şi, spre deosebire de Joe Biden
şi fiul său, fără contra-prestaţie!' 'Toate acestea nu
sunt altceva decât continuarea celei mai mari vânători
de vrăjitoare din istorie', a concluzionat Donald
Trump.
www.dcnews.ro
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Drumul către Cotroceni
trece prin SUA.

Principalii trei candidaţi la alegerile prezidenţiale – Klaus
Iohannis, Viorica Dăncilă şi Dan Barna - se află în acelaşi
timp în Statele Unite, la evenimente separate. Preşedintele
Klaus Iohannis se află la New York până joi, pentru a
participa la lucrările Adunării Generale a ONU. Premierul
României şi-a făcut bagajele mai devreme şi a plecat încă
de duminică dimineaţă alături de mai mulţi miniştri din
Cabinet, urmând ca astăzi să se întâlnească cu
vicepreşedintele SUA, Mike Pence, iar mâine va avea o
serie de întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii evreieşti.
În paralel şi Dan Barna se află pe teritoriul american,
acolo unde participă la forumul „Center for European
Policy Analisys” (CEPA), un ONG axat pe teme legate de
relaţia dintre SUA şi statele din Europa Centrală şi de Est.
Guvernul a împrumutat 500 de milioane de euro. Primul
candidat care a plecat în SUA a fost premierul Viorica
Dăncilă, aceasta fiind însoţită de ministrul Afacerilor
Externe Ramona Mănescu, ministrul Finanţelor Eugen
Teodorovici, ministrul Apărării Gabriel Leş, ministrul Sănătăţii
Sorina Pintea, ministrul Comunicaţiilor Alexandru Petrescu
şi consilierul Anton Pisaroglu. Dăncilă a plecat peste
Ocean încă de duminică, şi, potrivit agendei oficiale, se
va întoarce duminică. Ieri, premierul s-a întâlnit cu primarul
oraşului Jersey City (aproximativ 260.00 de locuitori) şi a
discutat cu acesta despre posibilitatea deschiderii unei
linii aeriene între Bucureşti şi orăşelul american unde,
potrivit informării guvernului, trăieşte o comunitate de
peste 35.000 de români. Ulterior, echipa lui Dăncilă s-a
întâlnit la New York cu reprezentanţii Băncii Mondiale iar
Eugen Teodorovici a semnat din partea României un împrumut de 500 de milioane de euro pentru un Acord
„destinat creşterii accesului cetăţenilor români la servicii
de asistenţă medicală primară şi promovării serviciilor
medicale preventive”. Oficialii afirmă că programul va
creşte finanţarea pentru medicina de familie şi cea
comunitară şi că va ajuta la dotarea cabinetelor şi pregătirea
personalului. „Românii din zonele izolate sau mai greu
accesibile vor avea acces mai facil la servicii de sănătate,
la stabilirea diagnosticului în faza incipientă, la tratament
corect şi la o mai bună îngrijire.”, a precizat preşedintele
PSD pe Facebook. Ieri, premierul a participat la o reuniune
a liderilor mondiali pentru combaterea terorismului. Acolo,
Dăncilă a avut o discuţie scurtă cu preşedintele Franţei,
Emmanuel Macron, şi a stat la aceeaşi masă alături de
cancelarul Germaniei Angela Merkel şi premierul Marii
Britanii Boris Johnson. Astăzi, Dăncilă are programată o
întâlnire cu vicepreşedintele SUA Mike Pence, iar mâine
urmează să participe la o serie de întâlniri cu reprezentanţi
ao comunităţii evreieşti. Vineri, premierul va avea o întrevedere secretarul general adjunct al ONU, Amina Mohammed, iar apoi va da două interviuri pentru publicaţiile
americane New York Times respectiv Wall Street Journal.
Pe seară, premierul se va întâlni cu comunitatea românească
din New York.
Revedere cu Trump
Preşedintele Klaus Iohannis a ajuns ieri în SUA şi a
participat la a 74-a sesiune a Adunării Generale a ONU,
după care a fost prezent la două recepţii. Prima, a Uniunii
Europene, iar a doua, recepţia tradiţională oferită de
preşedintele american Donald Trump şi Prima Doamnă în
onoarea şefilor de delegaţii. „Tema actualei sesiuni a
Adunării Generale este stimularea eforturilor multilaterale
pentru eradicarea sărăciei, educaţia calitativă, acţiune
climatică şi incluziune. Cea de-a 74-a sesiune a Adunării
Generale a ONU debutează la 17 septembrie a.c. şi are o
durată de un an, segmentul de dezbateri generale la nivel
înalt fiind cel mai important eveniment anual de diplomaţie
multilaterală”, a transmis Administraţia Prezidenţială. Astăzi,
preşedintele va susţine şi o declaraţie naţională în plenul
Adunării Generale, după care îşi va face apariţia la
Forumul Politic la Nivel Înalt, unde, de asemenea, va
avea o intervenţie.
Pe urmele lui Iohannis şi Dăncilă La rândul său, şi Dan
Barna a plecat în SUA, la invitaţia forumului Center for
European Policy Analysis (CEPA), ONG american ce
vizează teme legate de relaţia dintre Statele Unite şi ţări
din Europa Centrală şi de Est. Liderul USR a subliniat că
va avea întâlniri şi cu reprezentanţi ai mediului politic şi
de business, dar şi cu reprezentanţi ai diasporei româneşti.
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„Folosesc această invitaţie pentru a duce şi dincolo de
ocean mesajul pe care l-am adresat miilor de români cu
care m-am întâlnit în ultimele săptămâni: România este
parte a occidentului iar prosperitatea şi securitatea sunt
direct influenţate de felul în care reuşeşte să profite de
această poziţie”, a precizat Dan Barna înaintea vizitei
sale. Făcând referire la relaţia dintre România şi SUA,
acesta a adăugat că „la aproape 30 de ani de la Revoluţie,
în România nu există ezitări cu privire la direcţia pe care
trebuie să ne menţinem”.
adev.ro

BEC a validat candidatura mai
multor independenţi la
alegerile prezidenţiale

Biroul Electoral Central a decis validarea candidaturii
actorului şi fostului ministru pentru românii de pretutindeni,
Bogdan Stanoevici, la alegerile prezidenţiale. Totodată,
instituţia a aprobat candidaturile mai multor independenţi,
printre care şi cea a lui Ninel Peia sau a lui Cătălin Ivan.
Potrivit Deciziei nr. 21/D/24.09.2019, BEC a aprobat înregistrarea candidaturii lui Bogdan Dragoş Aureliu Marian
Stanoevici la alegerile prezidenţiale.
„Conform procesului verbal încheiat pe 22 septembrie
2019 au fost identificate 222.706 de semnături, din care
3.943 erau afectate de diferite lipsuri, respectiv semnătura
din declaraţia pe propria răspundere a celui care a întocmit
lista de susţinători, semnptura susţinătorului, menţiuni
privind localitatea de domiciliu, seria şi numărul actului de
identitate ale acestuia. Totodată, s-a constatat că au fost
depuse fotocopii ale unor file conţinând semnături. În
plus, 9792 de semnături care au fosy prezentate ca
aparţinând unor persoane diferite conţin elemente de
similitudine evidentă”, se arată în motivarea deciziei
BEC.Instituţia precizează însă că Bogdan Stanoevici
îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru
intrarea în cursa pentru Cotroceni. Totodată, semnăturile
eliminate de instituţie nu afectează numărul necesar
pentru înregistarrea candidaturii, respectiv 200.000 de
semnături.
Biroul Electoral Central a validat, de asemenea, candidatura
lui Cătălin Ivan în cursa pentru Cotroceni, cu precizarea
că 55.924 de semnături conţin elemente de similitudine
evidentă.
O altă decizie luată de BEC este aceea de înregistrare a
candidaturii şi a semnului electoral ale lui John Ion Banu
pentru alegerea preşedintelui României din 2019.
„Conform procesului verbal, au fost identificate 222.457
semnături, din care 3661 erau afectate de diferite lipsuri.
Totodată, s-a constatat că au fost depuse fotocopii ale
unor file conţinând semnături. În plus 12. 854 semnături
prezentate ca aparţinând unor persoane diferite conţin elemente de similitudine evidentă”, se arată în decizia luată
de BEC, cu precizarea că semnăturile menţionate nu
afectează numprul necesar de 200.000 de semnături,
astfel că acesta îndeplineşte toate condiţiile necesare
înregistrării în cursa pentru Cotroceni.
De asemenea, BEC a validat şi candidatura lui Sebastian
Constantin Popescu, cu menţiunea că „ au fost identificate
206.576 semnături, din care 232 erau afectate de diferite
lipsuri. Totodată, s-a constatat că au fost depuse fotocopii
ale unor file conţinând semnături. În plus, 49.938 de
semnături conţin elemente de similitudine”.
Şi Ninel Peia a intrat oficial în cursa pentru Cotroceni,
potrivit unei decizii luate de BEC.
„Conform procesului verbal din 22 septembrie 2019 au
fost identificate 201.836 semnături, din care 1.215 erau
afectate de diferite lipsuri. Totodată, s-a constatat că au
fost depuse fotocopii ale unor file conţinând semnături.
De asemenea, 48.791 prezentate ca aparţinând unor persoane diferite, conţin elemente de similitudine evidentă”,
se mai arată în motivarea deciziei.
mediafax.ro
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a
dispus ca Rusia să plătească 126.000 euro ca prejudicii morale și 5.000 euro cheltuieli de
reprezentare către profesorii, elevii și părinții din 4
școli cu predare în limba română din Transnistria.

* Un tribunal din Anglia îl judecase și condamnase pe
viață pe românul Vasile Năstase (49 ani) pentru viol.
Recent, el a fost găsit mort în închisoarea în care
își ispășea pedeapsa.
* Noua Miss America 2019, o tânără de 25 de ani,
este cântăreață de operă și a reprezentat statul
New York în această atât de vizionată competiție.
* Mai mulți polițiști și inspectori RAR sunt anchetați
pentru implicare într-o vastă rețea de înmatriculare
ilegală a autoturismelor. Rețeaua funcționa în
județele Sibiu, Vâlcea și Mureș.

* Într-o recentă conferință de presă, președintele Donald Trump a declarat război țigărilor electronice. El
a spus că aceste țigări - care sunt toxice și duc la
moartea consumatorilor – vor fi interzise pe teritoriul
Statelor Unite. Foarte bine!

* Radu Mazăre, fost primar al Constanței, a cerut
rejudecarea dosarului pentru care fusese condamnat la 9 ani de închisoare cu executare. El a
chemat în judecată Curtea de Apel.

* Înainte de începerea grădiniței, o educatoare din
Craiova i-a sunat pe părinți și le-a spus că ea nu
vrea flori - cum este obiceiul în România la început
de an în învățământ. În schimb, i-a rugat pe părinți
să doneze la ”Bursa fericirii” sumele destinate florilor. Banii vor contribui la construirea Clinicii de Oncologie pentru Copii ce se va ridica prin intermediul
Asociației ”Dăruiește viață”. Frumos gest!
* Organizațiile de mediu din România au depus o
plângere oficială către Comisia Europeană (CE) împotriva autorităților care distrug sistematic pădurile
seculare din ariile naturale protejate.
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* O româncă în vârstă de 49 de ani a fost reținută pe
aeroportul E. Venizelos din Atena pentru că polițiștii
au descoperit în geanta femeii 401 pașapoarte și
acte de identitate emise de diferite țări. Zilnic, poliția
din Grecia arestează persoane care încearcă să
plece în Europa occidentală de pe aeropoarte
grecești, folosind pașapoarte false.

* Comisia pentru Comunicații și Tehnologia Informației
a Senatului a avizat favorabil proiectul de lege referitor la votul electronic, inițiat anul trecut de Eugen
Tomac. Să sperăm că noi, cei din străinătate, nu
vom mai sta la cozi interminabile pentru a vota.
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* Nu de mult timp, viticultorul milionar Mihai Țibu, proprietar al mărcii ”Domeniile Țibu”, a fost găsit
spânzurat într-un șopron de lângă casa sa din
Tomești. S-a aflat că sinucigașul avea mari probleme cu fiscul, plus că nu demult soția îl părăsise.

* Ștefan Valentin, fiul lui Liviu Dragnea, și-a cumpărat
două mașini de lux în mai puțin de două săptămâni,
deși se știe că a pierdut un milion de euro în afaceri.

* Peste 1.000 de grenade din timpul Primului Război
Mondial au fost descoperite recent într-o localitate
din județul Vrancea. Descoperirea a fost făcută de
o echipă privată de persoane specializate în detectarea obiectelor de metal.

* În lumea banilor apare o nouă monedă. Aceasta va
fi emisă de Facebook și va putea fi folosită de milioane, chiar sute de milioane de oameni din întreaga lume. Moneda este programată pentru a fi
folosită chiar din anul viitor.
* Un deputat PSD a depus la Senat proiectul potrivit
căruia Ziua Mărțișorului, 1 Martie, să devină zi de
sărbătoare națională. Păi nu avem deja cam prea
multe sărbători?...

* Daniel Hoevels, un tânăr actor din Burgtheater (Austria), a căzut pe scenă în timpul unui spectacol dramatic. Motivul? Actorul și-a tăiat gâtul cu un cuțit cu
care s-a rănit. A fost necesară internarea și operația
chirurgicală pentru salvarea vieții acestuia. Poliția
cercetează dacă nu cumva cuțitul teatral a fost înlocuit cu unul adevărat.

* Lacul cu nuferi din Ipotești, lacul lui Mihai Eminescu,
este lăsat în paragină. Ar fi trebuit de mult să devină
un centru turistic de interes național, dar locul este
abandonat. O rușine pentru edili.
* După ce i-a fost extirpată o mumoare rară, creatorul
de modă Cătălin Botezatu a dat primele declarații
asigurându-i pe fani că este bine și că se
recuperează la prietena lui, Mari, la Pensiunea Mai.

* Mihaela-Adriana Fieraru, o fetiță de 11 ani din județul
Dâmbovița, dispăruse săptămâna trecută în timp ce
se îndrepta spre casă, venind de la școală. Copila
a fost găsită moartă într-un lan de porumb. Polițiștii
au spus că pe corpul fetiței erau urme de violență.
Principalul suspect este un olandez care circula prin
zonă cu o mașină închiriată.

* Doi frați din Baia Mare s-au aruncat în gol de la etajul 5 al unui bloc. Unul dintre ei a murit pe loc. Gestul lor sinucigaș s-a datorat faptului că nu aveau
slujbă, nici o altă sursă de venit, plus că aveau datorii mari.

* În Penitenciarul Rahova, fostul președinte al
Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a ajuns la
munca foarte de jos. În atelierul mecanic al închisorii, Dragnea schimbă uleiul la cele 30 de dube
ale instituției pe care le spală zilnic. Spor la treabă!

* Candidatura lui Miron Cozma la prezidențiale a fost
respinsă de Biroul Electoral Central (BEC). Motivul?
Peste 270.000 de fotocopii. Câți or fi ca el?

* Aflat împreună cu iubita în insula Pemba, la o
cabană cu un dormitor subacvatic, un tânăr din
Louisiana și-a cerut iubita în căsătorie, în timp ce
înota. Din nefericire, tânărul s-a înecat și nu a mai
putut fi readus la viață.

* Un bărbat a fost surprins mergând prin Piața
Libertății din Timișoara, având de-o parte și de alta
a sa câte o femeie legată cu lesă. Femeile erau
destinse, chiar vesele. Oamenii se uitau și se
cruceau. Întrebat de ce ține femeile legate cu lesă,
el a spus că acestea nu numai că sunt de acord cu
acest tratament, dar le face chiar plăcere. Mare-i
Grădina...

CUVINTE ÎNȚELEPTE

Viața nu face zgomot. Trece atât de repede încât,
dacă nu ești atent, îți scapă printre degete.
***
Cine dă nu trebuie să-și amintească, iar cine primește
nu trebuie să uite.
***
Fiecare vede în ceilalți ceea ce are el în inima sa:
dragoste sau ură.
***
Prietenia și iubirea se simt, nu trebuie demonstrate.

UMOR

Cum își alege el o iubită studentă la Drept?
Conform legii!
***
- De ce a răcit o blondă după ce a făcut un chec?
- Pentru că a respectat strict rețeta pe care scria că
făina ”se toarnă în ploaie”.
***
Învățătorul către Ionel:
Dacă ai un dolar și-i mai ceri unul tatălui tău, câți
dolari ai acum?
Un dolar, zice elevul.
Nu, ai greșit. Nu știi aritmetică.
Iertați-mă, domnule învățător, dar nici dumneavoastă nu îl știți pe tata!
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ACTUALITATE

LISTĂ GUVERN
de la negocierile pentru
dărâmarea Cabinetului
Dăncilă

Imaginea ar fi de la negocierile pentru dărâmarea
Guvernului Dăncilă. Restructurarea atinge toate partidele. DC News i-a contactat pe Raluca Turcan,
Ionel Dancă și Ludovic Orban pentru a ne spune
dacă această listă este reală, dar nu au răspuns.

Iată care sunt variantele propuse pentru cele mai importante posturi din Guvern, cu menţiunea că pentru
câteva dintre ele sunt trecute persoane atât din PNL
cât şi din USR, probabil aceste posturi suportând negocieri, aşa cum sunt ele scrise pe listă:
Ludovic Orban - prim-ministru;
Cristian Barbu - SGG;
I.Rus - Interne;
PNL:
- FlorinCîţu - Ministerul Finanţelor;
- Raluca Turcan - Ministerul Educaţiei;
- Ionel Dancă - Ministerul Dezvoltării;
- Justiţie - Băcanu;
- Transporturi - Săpunaru;
- Gigel Ştirbu - Ministerul Culturii;
USR:
- Andrei Caramitru - Ministerul Finanţelor;
- Cosette Chichirău - Ministerul Educaţiei;
- Vlad Voiculescu - Ministerul Sănătăţii;
- Justiţie - Barna (??);
- Diaspora - I.Chirilă;
- Mihai Goţiu - Ministerul Muncii;
- Rodeanu - Ministerul Apărării
Pro România:
- Victor Ponta - vicepremier;
- Mihai Tudose - MAE;
ALDE:
- Daniel Chiţoiu - Vicepremier;
- Graţiela Gavrilescu - Ape;
PMP:
- Robert Turcescu - Relaţia cu Parlamentul
UDMR:
- Korodi - Mediu.
www.dcnews.ro

Bombă pentru pensionari!
Statul le dă bani în plus

Potrivit unui proiect legislativ înregistrat recent la
Senat, pensionarii care au grijă de nepoții lor ar
putea primi, începând cu anul viitor, o indemnizație
pentru creșterea și îngrijirea acestora.
Aceasta ar urma să fie primită de bunici în cazul în
care părinții copilului decid să renunțe la concediul
de creștere a copilului și să revină mai devreme la
muncă.
Proiectul legislativ care prevede această măsură se
află de puțină vreme în atenția senatorilor și are
nevoie, pentru a se putea aplica, de adoptarea de
către Parlament și de publicarea în Monitorul Oficial.
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Concret, dacă proiectul va ajunge să se aplice, oricare
dintre bunicii care au grijă de nepoții naturali sau
adoptați vor putea primi o indemnizație de creștere
în valoare de 650 de lei. Însă numai dacă părinții
care se află în concediul de creștere renunță mai
repede la el și revin la muncă.
Părinții aflați în concediul pentru creșterea copilului,
care vor să se întoarcă mai repede la serviciu, pot
cere, după cum stabilește Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 111/2010, acordarea unui stimulent
de inserție. Astfel, dacă părinții vor renunța la concediul
de creștere, bunicii vor primi acea indemnizație de
650 de lei. Cu alte cuvinte, părinții vor primi stimulentul
de inserție, în timp ce bunicii vor primi indemnizația
de creștere.
Pentru a putea solicita indemnizația pentru creșterea
nepoților, bunicii vor trebui să locuiască în România
împreună cu nepoții pentru care o cer, să se ocupe
efectiv de creșterea și îngrijirea acestora și să aibă
acordul părinților celor mici.
Cererile pentru indemnizația destinată creșterii nepoților
se vor putea depune la primăria din orașul de domiciliu
și vor fi însoțite, pe lângă actul de identitate al solicitantului și certificatul de naștere al copilului pentru
care se solicită dreptul, de acte doveditoare ale
calității de bunic al copilului respectiv și de acordul
scris al părinților.
Dreptul la indemnizația pentru creșterea nepoților va
înceta atunci când beneficiarul este condamnat la închisoare, a decedat, nu mai îndeplinește condițiile
inițiale (de exemplu, nu mai locuiește în România)
sau atunci când, timp de trei luni consecutive, nu
ridică mandatele poștale.
cesta nu este singurul proiect ce propune măsuri
destinate să-i sprijine pe cei implicați în creșterea și
îngrijirea copiilor. De exemplu, tot în luna septembrie
a fost înregistrată la Parlament o propunere legislativă
care ar putea da posibilitatea părinților de a cere
până la 710 lei pentru angajarea unei bone care să
stea cu copilul până la trei ani, anunță avocat.net.

După 30 de ani România
va avea din nou flotă!

Specialiști care lucrează în sectorul naval împreună
cu reprezentanți ai ministerului transporturilor s-au
constituit într-un grup de lucru în vederea elaborării
și inițierii legislației pentru crearea unei flote comerciale
sub pavilion românesc. Există, pe de altă parte, și un
demers politic în acest sens, un parlamentar
constănțean solicitând guvernului reînființarea flotei
comerciale maritime a României.
Directorul Centrul Român pentru Pregătirea și
Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
(CERONAV), Ovidiu Cupșa, anunță constituirea unui
grup de lucru care se va ocupa direct de eloborarea
unei legi privind reînființarea flotei comerciale române:
“Sub coordonarea Secretarului de Stat (din ministerul
transporturilor), Marius Humelnicu, ne-am constituit
într-un un grup de lucru format din specialiști din MT,

Autoritatea Navală Română (ANR) și CERONAV, la
care vor fi cooptați și alți specialiști din sectorul naval,
în vederea elaborării și inițierii legislației pentru
crearea unei flote comerciale sub pavilion românesc.
E un demers complex, care implică elaborarea și
adoptarea unei legislații fiscale și civile favorabile armatorilor și notificarea Comisiei Europene. Un proces
care nu va fi finalizat peste noapte!”
Ovidiu Cupșa arată că, de 20 de ani, România nu
mai are nicio navă comercială sub pavilion românesc
și totuși, “cei peste 30.000 de marinari români, portul
Constanța, cu ieșirea prin Canalele Navigabile la
TNT VII, instituțiile de autorizare și certificare ale
Ministerului Transporturilor (ANR și CERONAV) și
universitățile maritime (Universitatea Maritimă Constanța
și Academia Navală Mircea cel Bătrân) ne-au păstrat
onorabil în rândul țărilor maritime”. El admite că
dispariția flotei românești a rămas o pată pe obrazul
României și un simbol trist al neputinței noastre postrevoluționare și că în conștiința populară dispariția
flotei a rămas întipărită ca un exemplul că „în România
se fură totul”.
Deși sectorul naval a evoluat, s-a modernizat constant,
existând proprietari români care dețin nave, dar le
înscriu sub pavilion străin pentru că nu dispun de
facilități fiscale și de un cod maritim care să le permită
să-și aducă navele în țară, sectorul naval a rămas
tributar sintagmei:”da, dar n-avem flotă!” De-a lungul
timpului reînființarea unei flote comerciale sub pavilion
românesc a rămas o dorință nerealizată, potrivit directorului CERONAV, Ovidiu Cupșa. El amintește că
printre cei care au crezut într-o flotă comercială
românească sunt oameni din sectorul naval: Laurențiu
Mironescu – LNR, Adrian Mihălcioiu – SLN; din
instituțiile Ministerului Transporturilor: Marius Humelnicu
– MT, Alexandru Mezei – ANR, Gabriela Murgeanu –
MT, Ionel Minea – MT sau din presa constănțeană:
Ion Tița Călin ș.a. Acum, după stabilirea unei strategii
de urmat, s-a constituit acest grup de lucru pentru
crearea unei flote comerciale sub pavilion românesc.
Președintele Ligii Navale Române, Laurențiu Mironescu,
apreciază, la rândul lui, că “este un pas extrem de
important, în sensul că s-au mobilizat instituțiile specializate din cadrul Ministerului Transporturilor, istoric
responsabil pentru această situație dezastruoasă a
sectorului naval din România și care acum, în 2019,
a dat semne că dorește s-o depășească”. El susține
că dispariția flotei are la bază deciziile luate la anumite
momente, dând ca exemplu „începutul anilor 2000,
când aveam nave arestate din diferite motive tehnice,
Ministerul Transporturilor a decis retragerea pavilionului
și nu gestionarea situației cu pricina. Prin comparație,
Bulgaria, aflată pe lista gri a Paris MoU, a întreprins
diligențe pentru ridicarea standardului tehnic al navelor
sub pavilion bulgar, ajutarea armatorilor etc. Deci,
noi l-am distrus pe pavilion român, ei au decis că au
nevoie de pavilionul bulgar în continuare”.
În același timp cu anunțarea inființării grupului de
lucru pentru crearea flotei comerciale sub pavilion
românesc, senatorul de Constanța, Ștefan Mihu, a
adresat, ieri, o interpelare către Ministrul Finanțelor
Publice și Ministrul Transporturilor în care solicită
reînființarea flotei comerciale maritime a României.
Senatorul Mihu prezintă „situația dramatică a lipsei
navelor sub pavilion românesc și importanța concentrării
eforturilor pentru autoritățile de resort în remedierea
acestei situații.” Reprezentanții grupului de lucru
susțin că demersurile lor au început cu multă vreme
în urmă, dar acum “este prima dată când procesul
este instituționalizat”, iar intervenția parlamentarului
constănțean ar fi “o pură coincidență”, care însă este
“binevenită”, așteptând sprijin inclusiv din partea factorului politic.
evz.ro
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Ultima fabrică de sodă
calcinată din țară a închis
producția

Singurul producător de sodă calcinată din țară, fabrica
Ciech Soda din județul Vâlcea, a închis producția
marți seară, după 60 de ani de funcționare neîntreruptă,
motivul invocat de patronatul polonez fiind creșterea
prețului la aburul industrial, livrat de CET Govora
către fostele uzine sodice Govora, informează România
Actualități.

Complexul industrial la care lucrau circa 600 de
angajați a intrat miercuri într-un proces de mentenanță
de aproximativ o lună de zile, conducerea acestuia
evitând să vorbească încă de o închidere definitivă,
în speranța unei posibile înțelegeri asupra prețului
agentului termic, pe care furnizorul român l-a majorat
cu aproape 135% în ultimul an (incluzând certificatele
CO2).
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CET Govora a denunțat în mod unilateral, în 18
iunie, contractul pentru livrarea aburului industrial
către CIECH Soda România. Aceasta în condițiile în
care prețul actual abia fusese stabilit pe 1 aprilie și
trebuia să fie valabil până la 31 decembrie 2020, se
arăta într-un comunicat al Ciech Group, publicat pe 9
august 2019. Acceptarea noului preț de către companie
ar însemna mari pierderi financiare, susține aceasta.
„CIECH Soda România, parte a Grupului CIECH –
lider în industria europeană de profil și unul dintre cei
mai mari investitori polonezi de pe piața locală – se
află în imposibilitatea de a-și continua operațiunile
din cauza problemelor pe care le are cu unicul său
furnizor de abur. Cu mare dezamăgire trebuie să
anunțăm demararea procesului de oprire a producției
noastre. E o veste tristă pentru noi, pentru oamenii
noștri, pentru multe alte mii de persoane care ar
putea fi afectate, însă nu ne pierdem speranța că
încă mai putem găsi, la cel mai înalt nivel, sprijinul de
care avem atâta nevoie pentru a continua businessul nostru. În ultimul timp, am lucrat continuu la găsirea
unor soluții pentru rezolvarea tuturor acestor probleme
și pentru a salva CIECH Soda România. Nu ne vom
da bătuți!”, a declarat Witold Urbanowski, directorul
executiv al CIECH Soda România.
Până la sfârșitul anului, compania poloneză va lua o
decizie, urmărind între timp atât renegocierea prețului
cu furnizorul român de abur, cât și identificarea unei
alte surse mai avantajoase ca preț sau chiar intrarea
în conservare a fabricii, cu posibilitatea reluării producției
în viitor. În cazul opririi producției pe termen lung,
CIECH Soda România va desface contractele de
muncă pentru 500 dintre cei 600 de angajați ai săi.

O parte dintre aceștia vor rămâne în uzină pentru
mentenanța instalațiilor. Pentru peste 100 de angajați
va fi oferită posibilitatea unei relocări la fabricile din
Polonia sau Germania ale Grupului CIECH. Salariaților
li se va acorda o ofertă de plecări voluntare, având
asigurat un pachet compensatoriu cuprinzător și posibilitatea de a fi sprijiniți de companie pentru găsirea
unui nou serviciu, printr-un program special de plasare
a forței de muncă, se mai arată în comunicatul firmei.
Potrivit România Actualități, peste jumătate dintre cei
600 de salariați și-au depus cererile de plecare
voluntară până miercuri, 18 septembrie 2019, dată la
care le expiră și contractul colectiv de muncă.
Tot la această dată a avut loc la București a doua
rundă de consultări interguvernamentale românopoloneze, în urma căreia premierul Viorica Dăncilă a
salutat semnarea unor Memorandumuri de Înțelegere
bilaterale în domenii-cheie „precum infrastructura și
transporturile, energia, comunicațiile și digitalizarea,
antreprenoriatul, gestionarea fondurilor europene,
cooperarea pe linia Academiilor de Poliție”. Aceasta
și-a manifestat satisfacția pentru faptul că oamenii
de afaceri din Polonia își sporesc investițiile în
România, însă nu a făcut vreo referire directă la
situația companiei poloneze din județul Vâlcea.
Între timp, autoritățile locale au cerut sprijin financiar
din partea statului polonez privind certificatele de
CO2, sperând să compenseze astfel parțial majorarea
prețului aburului industrial livrat de CET Govora către
fabrica Ciech Soda România.
www.activenews.ro
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Dictatura minorităților.
Reguli draconice în școli

Profesorii vor fi obligați să urmeze cursuri de istorie
și cultură a romilor și să combată fenomenul de segregare în școli. Cadrele didactice vor fi urmărite dacă
așează copiii romi în ultimele bănci, iar conducerea
școlilor va trebui să răspundă pentru gruparea copiilor
romi în anumite clase.

Limba maternă, istoria și tradiția etniei trebuie predate
în clasele cu romi

Școlile din țară vor intra într-un proces de monitorizare
privind fenomenul segregării, iar profesorii vor fi
urmăriți dacă se implică în mod direct în creșterea
performanțelor la învățătură a minorităților, în special
a copiilor romi. Totodată, unitățile de învățământ vor
fi obligate să îi aducă în consiliile de administrație și
pe părinții copiilor romi. Monitorizarea va fi începută
pe parcursul anului școlar 2019-2020, în județele
Constanța, Maramureș și Iași, în vederea testării
aplicabilității ei la nivel național. ”Pentru prevenirea
și/sau combaterea segregării școlare, unitățile de
învățământ preuniversitar, indiferent de ciclurile de
educație acoperite în activitatea lor, au obligația de a
monitoriza repartizarea copiilor/elevilor cât mai echilibrat
în grupe/clase, clădiri, ultimele două bănci, pentru
asigurarea diversității socio-culturale a comunității.
Refuzul unităţii pilot de învăţământ preuniversitar de
a monitoriza formele de segregare şcolară sau de a
raporta datele necesare pentru monitorizarea tuturor
formelor de segregare şcolară, de asemenea, raportarea
eronată, cu rea-credinţă, a indicatorilor urmăriţi pentru
identificarea oricărei forme de segregare şcolară
atrag răspunderea disciplinară, administrativă, civilă
sau penală, după caz, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare”, se arată în proiectul de act normativ
elaborat de Ministerul Educației.
Istoria romilor, predată obligatoriu în clase
Ministerul Educației va urmări și va analiza indicatori
precum procentul elevilor absolvenți aparținând fiecărui
grup etnic pentru fiecare ciclu de educație (clasa
aIV-a / clasa a VIII-a / an terminal liceu sau şcoală
profesională) la nivelul unității de învățământ preuniversitar și, din acest procent, procentul celor care sau înscris la Evaluarea Națională la finalul clasei a
VIII-a / care s-au înscris la examenul de bacalaureat.
Totodată, trebuie raportat numărul cadrelor didactice
care au urmat cursuri despre cultura şi istoria
minorităților naționale care se regăsesc în unitatea
de învățământ și exemple de astfel de cursuri, dar și
cursurile, în Curriculumul la decizia şcolii, care reflectă
diversitatea elevilor, inclusiv istoria și cultura minorităților
naționale. Monitorizarea va viza și numărul elevilor
din grupurile etnice care au participat la activități
extrașcolare, cum ar fi competiții, concursuri, excursii,
serbări, precum și procentul părinților aparținând
fiecărui grup etnic reprezentat în Consiliul de
Administrație al unității de învățământ preuniversitar
și în Comitetul de Părinți al fiecărei clase.

Antițigănismul
te aruncă după gratii

Deputații minorităților, UDMR, PSD, PNL și USR vor
să ne impună, sub amenințarea cu închisoarea,
dragostea pentru țigani. Astfel, potrivit unui proiect
de lege, orice manifestare antițigănistă va fi considerată
infracțiune și va fi pedepsită ca atare.

Aderarea la o organizație antițigănistă, pedepsită
cu 10 ani de închisoare
Proverbele de genul ”Ai văzut cuc să clocească și
țigan să muncească” sau ”Țiganul când s-a văzut
împărat, întâi pe ta-su l-a spânzurat” vor fi interzise
cu desăvârșire în spațiul public și nu numai. Potrivit
unui proiect de lege care condamnă antițigănismul,
orice manifestare de respingere sau ură împotriva
țiganilor va fi pedepsită cu închisoarea. ”Antițigănismul
este definit ca formă specifică de rasism împotriva
romilor și reprezintă ostilitatea, prejudecata sau
rasismul direcționate către romi. Antițigănismul este
adesea folosit într-un sens restrâns pentru a indica
atitudinea anti-romă sau exprimarea stereotipurilor
negative în sfera publică sau discursul de ură.
Antițigănismul nu se referă numai la ceea ce se
spune, ci și la ceea ce se face și la ce nu se face.
Antițigănismul este și percepția referitoare la romi
exprimată ca ură împotriva acestora și manifestările
verbale sau fizice, motivate de ură împotriva romilor,
îndreptate împotriva romilor, ori a proprietăților acestora,
împotriva instituțiilor/ONG-urilor, comunităților rome
sau lăcașurilor de cult și a tradițiilor acestora, inclusiv
al limbii romani”, se arată în expunerea de motive a
actului normativ.
Cinci ani de închisoare
Una din întrebările care se nasc din acest proiect de
lege controversat este cum și cine va decide dacă un
român a avut o atitudine ostilă față de un țigan. Vor
putea face țiganii plângeri penale pe bandă rulantă
împotriva românilor care nu le zâmbesc atunci când
îi văd sau cum? Sau ideea a fost doar să se interzică
ura sau repulsia față de niște oameni care nu fac
decât să sfideze și să se așeze, în mod deliberat în
afara normelor și regulilor societății? Căci potrivit
proiectului de lege, antițigănism înseamnă cam orice
legat de acest subiect, de la ”promovarea unei acuzații
mincinoase, dezumanizante, ce demonizează romii,
a unor afirmații stereotipe despre romi, sau despre
așa-zisa putere exercitată colectiv de romi, acuzarea
romilor, prin generalizare, că ar fi responsabili pentru
fapte reale sau imaginare comise de un singur rom
sau de un grup, aplicarea de standarde duble asupra
romilor, până la solicitarea ca acesta să aibă o
conduită ce nu este așteptată sau solicitată a se
manifesta din partea oricărei alte națiuni democratice”.
Astfel, fapta persoanei de a promova în public, în
orice mod, idei, concepții sau doctrine antițigănioste
se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și
interzicerea unor drepturi, iar distribuirea sau punerea
la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de știri și
informații, materiale antițigăniste constituie infracțiune
și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

www.national.ro
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Bistrița Năsăud: Prima
cooperativă agricolă
din zona montană obține
dreptul de utilizare a mențiunii
„produs montan”

Cooperativa Agricolă Grupul de Producători Sîngeorz
Băi, din județul Bistrița Năsăud, este prima cooperativă
din zona montană care a primit dreptul de utilizare a
mențiunii de calitate facultative „produs montan”
pentru șase produse făcute din lapte de vacă, a
informat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Potrivit sursei citate, cele șase produse sunt: „Cașcaval”,
„Telemea”, „Smântână”, „Urdă”, „Caș din lapte de
vacă” și „Brânză frământată de Sîngeorz Băi”. Rețetele
acestor produse sunt vechi de sute de ani, se
menționează în comunicat.
„Cooperativa și-a început activitatea de producție în
data de 1 aprilie 2019, iar pe cea de vânzare, în data
de 1 mai 2019. Activitatea cooperativei se bazează
pe prelucrarea laptelui crud de vacă, pasteurizare,
obținere smântână, caș și brânzeturi cu pasta opărită.
Materia primă provine de la gospodăriile din localitate,
capacitatea maximă fiind de 3.000 l lapte/zi”, se arată
în comunicatul de presă.
MADR precizează că denumirea de „produs montan”
este atribuită produselor destinate consumului uman,
pentru realizarea cărora au fost folosite materii prime
care provin din zone montane. Mai mult, prelucrarea
produselor are loc tot în zone montane.
În prezent, sunt înregistrate 234 de produse montane,
ce provin de la 55 de producători.
www.activenews.ro

Zeci de pacienți de la
Psihiatrie Brașov, cobai pentru
o firmă care își testa
medicamentele

Zeci de pacienti cronici si fara discernamant de la
Sectia de Psihiatrie Vulcan ar fi fost folositi intr-un
studiu de testare a unor medicamente, declara managerul Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brasov,
Nicusor Bâgiu.
Bâgiu a dispus o comisie de analiza dupa ce a primit
informatii ca lzeci de pacienti cronici ar fi fost folositi
drept cobai intr-un studiu de testare.
„Am avut aceasta informatie si am dispus o comisie
de analiza, care insa s-a blocat. Conducatorul studiului
clinic a refuzat sa dea lista pacientilor inclusi in studiu
si consimtamantul. Am avut informatie ca in anul
2005, la sectia Vulcan, a fost desfasurat un studiu de
testare a medicamentelor. Sunt 20, 30 de pacienti.
Conducatorul studiului este un medic din cadrul spitalului”, a declarat Bâgiu, citat de ziare.com
Potrivit acestuia, studiul „nu este etic si legal”.
„Conform unui ghid european de bune practici, nu ai
voie sa faci studii pe categorii vulnerabile de pacienti,
iar aici avem pacienti cronici si fara discernamant”, a
afirmat managerul.
Acesta a adaugat ca isi va declina competenta si va
sesiza organele de cercetare penala.
www.cocoon.ro
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URIAȘUL PARC DEȘERTIC DIN
PLOIEȘTI ÎȘI REVINE ȘI ÎNCEPE
SĂ ATRAgĂ LUME

În primăvara lui 2016 se inaugura Parcul Municipal
Vest, o investiție de peste 15 milioane euro care se
voia a fi cel mai mare parc din Ploiești, dar era doar
un ogor ușor amenajat unde nu mergea nimeni și
unde nu era umbră. Nici în prezent nu este umbră,
dar foarte multe s-au schimbat în bine și în weekend-uri parcul este plin de lume. Pentru umbră mai
avem de așteptat câțiva ani, dar parcul a devenit
unul dintre cele mai bine îngrijite din Ploiești, deși
părea greu de crezut că se va ajunge aici.

Dacă acum doi ani parcările erau goale în weekemd, acum sunt și zile când sunt pline, dar numai
când temperatura este suportabilă (20 - 30 de grade)
Și locurile de joacă, renovate de curând, sunt pline în
week-end. Marele of al directorului parcului este în
prezent că nu vine niciun ajutor de la Consiliul Local.
Parcul are 54 ha. Spre comparație, Cișmigiu are 16
ha, iar Herăstrău, 187 ha.
HotNews.ro a scris de câteva ori despre acest parc
”fantomă” care a fost inaugurat cu o săptămână
înainte de alegerile locale din iunie 2016, deși nu era
nici pe departe gata. Parcul de lângă Gara de Vest
nu doar că nu avea pic de umbră, ci era cu totul
inutil: era greu să ajungi la el, majoritatea obiectivelor
erau nefuncționale și nu exista nici măcar un chioșc.
Era neîngrijit, neterminat și neinteresant și un simbol
trist pentru cât de prost sunt gestionate investițiile pe
bani europeni.
Parcul este reprezentativ pentru multe investiții din
România: proiectul pe bani europeni a fost prost
gândit și luptele politice din județul Prahova și-au
spus și ele cuvântul în neglijarea parcului după imaugurare. Apoi, faptul că parcul începe să își revină
reprezintă o excepție într-un Ploiești plin de gunoaie
din cauza certurilor dintre firma de salubritate și
Primărie. Mai mult, cele mai importante parcuri din
oraș sunt neîngrijite, inclusiv parcul de la Sala Olimpia
unde este umbră, dar unde este mare nevoie de
modernizări.

Parcul a fost pe larg prezentat de presă ca fiind unul
dintre proiectele pe bani europeni foarte prost gândite,
au apărut întârzieri în implementare, iar după inaugurare
parcul s-a tot degradat timp de peste un an, mai ales
că nu erau suficienți angajați să se ocupe de el.
Oameni nu sunt suficienți nici acum, practic sunt
angajați 7 oameni, deși ar fi nevoie de câteva zeci,
dar de la final de 2017 parcul a început să-și revină
și lucrurile merg din ce în ce mai bine.
Practic au fost montate umbrare, lacul a fost curățat,
de trei săptărmâni există și terase cu vânzare, WCurile au fost reparate și sunt funcționale, patinoarul
poate fi folosit și el iarna și zonele cu bălării aproape
au dispărut.

Lacul este unul dintre cele mai frumoase locuri pentru
fotografii stil Instagram, există și o mică moară, dar
și o cascadă artificială. Au început să se organizeze
evenimente în parc, scena a fost și ea reparată, sera
a fost pusă în folosință și în ea se găsesc bananieri,
papaya, mici plante exotice și răsadurile de flori care
sunt puse apoi în parc. La popularea serei a venit și
un mic ajutor de la Grădina Botanică din București.
Accesul în parc este și el mai ușor fiindcă în iunie
2017, cu mare întârziere, s-a inaugurat podul care
supra-traversează calea ferată și leagă cartierul Vest
de Centura Ploieștiului. Multă lume ajunge însă pe
jos în parc traversând liniile de cale ferată de la gara
Ploiești Vest.
Copacii puși la început de 2016 s-au uscat și au mai
fost de atunci sesiuni de plantare, dar destul de
puțini pomi din acele prime serii au rezistat. Mai
mare succes au avut plantările din ultimele 18 luni și
câțiva copaci au ajuns să fie mai mărișori, dar până
la umbră consistentă mai trebuie să treacă câțiva
ani.

Foarte mulți dintre copacii plantați și din plantele din
seră au venit din donații făcute de companii sau de
persoane fizice.
”De doi ani de zile ne chinuim aici cu șapte persoane
cu buget sub nivelul bunului simț. Noi practic mai
avem 300 de lei pentru întreținerea parcului și suntem
abia în septembrie”, a spus pentru HotNews.ro, Donald
Constantin, directorul parcului. El deplânge lipsa de
interes a Consiliului Local față de acest parc ”Parcul
este de un potențial fantastic, are 54 ha, dar dacă ne
gândim bine Ploieștiul nu stă bine la capitolul parcuri
(...) Parcul nu este promovat deloc de primărie, ceea
ce mi se pare nefiresc”, spune directorul parcului.

În afară de cei șapte angajați, la amenajarea parcului
au lucrat și beneficari ai ajutoarelor sociale.
”Sper să ajungem în stadiul în care și consiliul local
să cumpere un pom măcar. Eu n-am cumpărat un
pom din banii consiliului în doi ani, ceea ce este
rușinos pentru că 80% din vegetația din parc a fost
uscată”, spune Constantin care explică faptul că toți
pomii plantați provin din sponsorizări.
Directorul mai spune faptul că 35-40% din suparafața
parcului este irigabilă, dar există o problemă la sistemul
de irigații pentru că pompele sunt mai puternice decât
sistemul de irigat în sine ”Au funcționat anul acesta
șapte zile și apoi pompele s-au ars. Am rebobinat
pompele, este o problemă tehnică, am trimis și adresă
către primărie, să vedem ce va fi. Practic pompa este
prea puternică pentru sistem, merge forțat și se arde
la un moment dat”,a eplicat Constantin, care este de
aproape doi ani șef al parcului.
Cu sistermul de irigații oprit, cei de la parc au udat în
unele locuri cu o mică cisternă cu apă, pentru a nu
se usca toți copacii. În toamna lui 2018 și în primăvara
lui 2019 au fost plantați câteva mii de copaci și mare
parte dintre ei s-au prins.
De la anul parcul va arăta altfel, promite Donald
Constantin, fiindcă vor fi mai mari copacii și se va
vedea și umbra. S-au făcut și fertilizări, s-a cosit și
există și tuie care au 2,5 metri înălțime, dar și sălcii
mărișoare.
Parcul este departe de a fi ideal, multe lucruri mai
sunt de făcut, dar comparativ cu alte parcuri din
Ploiești stă mult mai bine.

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie:
ALEX MARMARA

www.hotnews.ro

Tel: (347) 527-6649
e-mail: lxmarmara@gmail.com
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Dr. Napoleon Săvescu

Anunnaki

Am fost, sunt și voi rămâne fascinat de “povestea” acestor
zeități care au dominat lumea antică și dacă, la început,
am crezut că ele au existat doar in mitologia Sumerului,
a Akkadienilo , Assyrienilor și a Babylonienilor antici,
“coincidența“ a făcut să-i descopăr la mii de kilometri
depărtare, în America Centrală, în ceea ce numim azi
statul Ecuador!
Anunnaki (scris uneori Anunaki, Anunna, Ananaki sau în
alte forme asemănătoare) sunt un grup de zeități care
apar în mitologiile tradiționale ale vechilor Sumerieni,
Akkadieni, Assirieni și Babylonieni.
Dar cine sunt aceste creaturi sosite la noi, pe pământ,
de pe planeta Nubir?
Descrierea lor și a rolului lor în istorie este de multe ori
contradictorie.
Studiind vechile texte sumeriene descoperim ca acestea
sunt descendenții lui An (Annu), zeu al Raiului.
Îi găsim în Inanna’s Descent into the Nethwerworld,
unde acești Anunnaki sunt portretizați drept cei 7 judecători
supremi care stau în jurul tronului lui Ereshkigal în lumea
de sub pământ, în “Underworld” .
În testele religioase de mai târziu, ca Epopeea lui Gilgamesh, ei apar într-o poziție similară.
În perioada Vechiului Babylon ei sunt zeii subpământeni,
în timp ce zeul raiului era Igigi.
Hittitii îi considerau pe Anunnaki drept o generație
veche de zei care au fost eliminați și interziși.
Pe un cilindru Akkadian, datat 2300 î.e.n. îi găsim pe
Ianna, Utu și Enki, lipsind An, Ninhursag, Nanna și Enlil.
Aceștia sunt de fapt cei 7 Anunnki care vor schimba
lumea! Veniți de pe planeta lor, Nubir, și căutând aur, au
creat niște muncitori, cunoscuți drept ...Enkido, un experiment
genetic care va produce ... specia umană!
Și de acum începe o poveste fantastică care în mod sigur
nu are nicio legătură cu realitatea.
Ei încercă să creeze genetic un grup de muncitori care să
le răspundă cerințelor ( vezi și HAR1 genom de care nu
știam nimic pana in urma cu câțiva ani ).
Omul de Neardental, care aparent nu a fost corespunzător,
a fost modificat genetic în omul modern în final Neandertslul
fiind șters, eliminat genetic.
Intextele iudaice îl găsim pe Adam , primul Om.
Ciudat in vechile scrieri sumeriene, cu mii de ani anterioare
celor iudaice primul Om este Adamu .
Unii mai “curajosi” consideră că schimbările genetice
continuă și astăzi la sapiens sapien ;
astfel, în cadrul grupurilor sanguine, grupul Rh negativ ar
trebui să fie viitorul rasei umane.
La început prezent doar la populația europeană, în spațiul
Carpato /Dunărean 20% și la populația Bască 80% ,
datorită globalizării se răspândește în lume fiind reprezentat
azi în 15% din populația globului.
Dar, dacă o femeie cu Rh negativ are relație intimă cu un
partener Rh pozitiv și fetusul este Rh pozitiv, acesta va fi
rejectat de organismul ei prin avort.
Ciudată mai este și “natura”, vor spune unii?!!
Azi, medicii din țările civilizate o pot ajuta, pe parturienta,
cu dificultate să își păstreze fetusul, doar… la prima
sarcină.

Dar înainte să ne reîntoarcem la cei 7 Anunnaki, aș dori
să vă reamintesc o altă legendă:
În una din poveștile vechi ale genezei lumii, cea vedică,
găsită de mine în “The secret doctrine”, H.P. Blavatsky
spune: “Când zeului suprem i-a plăcut Pământul, el a dat
naștere prin a sa respirație la șapte zei ai genezei lumii.
Conducătorul acestui grup a fost Daksha. Acesta, după
ce s-a uitat peste tot pământul, a găsit cel mai frumos loc
pe care-l va popula în timpul nopții cu primii 10.000 de fii
ai săi, fiii lui iubiți, fiii lui aleși, Aleșii Lumii, Dacii. În timpul
zilei, el împreună cu ceilalți zei au creat animalele, păsările
etc. Dar El, Daksha, va realiza că a uitat să-și înmulțească
fiii, așa că va crea Femeia. După multe încercări, el va
găsi felul cum să-i înmulțească. El, Daksha, este considerat
marele zeu al genezei lumii, dar și zeu al sexului. “
Fiii lui, dacii, vor trăi pentru un timp în Tara Zeilor - Dacia,
dar o parte din ei o vor părăsi, pentru a popula lumea. Ei
nu o vor uita și se vor întoarce din când în când pe drumul
zeilor, drumul BYK-ului (vezi râul Bîc-ului - Chișinău și
„drumul Bîcului, Bîcului haiducului” - Dimitrie Cantemir),
descris de Upanishada Kanshitaki - în pelerinaj în Țara
Dakshia, Țara zeilor.
La Șinca Veche am redescoperit un templu Pre-creștin
care are însemnul celor 7 Zei ai genezei, cele două
triunghiuri suprapuse care au în mijloc semnul Yin &Yang,
iar în stânga lor figura unui “Om “deosebit de ciudat (vezi
”Noi nu suntem urmașii Romei” , pg 130.
Dar să ne reîntoarcem la Anunnaki.
In cele mai timpurii scrieri despre ei ii găsim în regiunea
Gudea ( 2144- 2124 I. d. h.) din timpul Dinastiei a 3-a Ur
, îi găsim pe “ Cei 7 Magnifici”: An, Enlil, Enki, Ninhursag,
Nanna, Utu, si Inanna.

În vechile texte sumeriene, Anunnaki sunt zeități cu puteri
imense. În poemele închinate lui Enki -“ Ordinea Lumii”
(World Order), găsim imnuri în care se hotărăște soarta
lumii, onorându-l și lăudându-l pe Enki.
În aceleași texte se repetă de multe ori că Ei, Anunnaki
au fost, sunt și vor fi cei care hotărăsc soarta omenirii pe
care ei au creat-o. În final fiecare dintre cei 7 devin
patronii unor regiuni unde li se ridică temple și unde sunt
adulați.
Acești zei au fost asociați cu diferite corpuri cerești.
Inanna a fost asociată cu Venus, Utu era considerat a fi
chiar Soarele, Nanna era Luna.
Enlil era identificat cu stelele de la cerul ecuatorial.
Enki - al cerului de sud; toți aveau un drum circular, acolo
sus, pe cer. Aceste cercuri simetrice se intersectau în anumite puncte cu cel al lui An.
În timpul perioadei Vechiului Babylon (c. 1839-c1531
i.d.h) un nou set de zeități va apărea, ca Igigi.
Relația dintre Anunnaki și Igigi este neclară.
Într-o ocazie anumită ei apar sa fie unul și același grup
de zeități. În The Poem of Erra apare o clară distincție
între cele două grupuri.
Mai târziu, în Akkadian Atra-Hasis epic, Igigi sunt considerați
a VI-a generație de zei și ei sunt forțați și ei sa lucreze
pentru Anunnaki!?!
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După 40 de zile, Igigi rebeliosi sunt dați la o parte și zeul
Enki crează ființele umane care îi vor înlocui în muncile
din minele de aur și nu numai de acolo…de fapt apărem
noi…
În timpul perioadei Babyloniene Mijlocii (1592-1155 i.e.n.),
numele de Anunnaki se aplica zeilor subpământeni, în
timp ce al Igigi se aplica la cei cerești.
În timpul acestei perioade, printre zeitățile subpământene
apar Damkina, Nergal și Madanu, puternici Anunnaki,
alături de Marduk - zeul național al anticului Babylon.
În Akkadian Epic al lui Gilgamesh ( C.1200 i. d.h.), Utnapishtim, nemuritorul supraviețuitor al Potopului, îi descrie
pe Anunnaki drept cei 7 judecători ai lumii subpământene,
care au decis să arunce cu flăcări asupra unora dintre
pământeni.
Mai târziu, când Potopul s-a revărsat asupra pământului,
Ishtar (echivalentul est semitic a lui Inanna) și Anunnaki
vor regreta distrugerea unora dintre ființele umane.
Drept respect pentru Anunnaki, un templu formidabil de
frumos și mare a fost ridicat la Esagila dedicat “Maretilor
Zei”: Marduk, Ea și Ellis.
Un vechi test din perioada Neo-Assyriana (911-612 i.e.n.)
ne vorbește despre o armată de Anunnaki condusă de
Marduk, pătrunzând în orașul sacru Nippur și cauzând
probleme.
Sigur că scrierile vechi nu se opresc aici, ci abundă cu tot
felul de descrieri, aș spune mitologice, despre acești zei
Annunaki și legătura lor cu pământeni. Ei se luptă uneori
între ei și am să mai vă descriu câteva momente care mie
mi s-au părut semnificative.
Distrugerile cauzate de Potop au forțat zeii care locuiau
în Nippur să-și caute refugiu la Eshumesha, în templul lui
Ninurta. Enlil este înfuriat de retragerea lui Marduk ca și a
celorlalți zei la Eshumesha și îl ia pe Marduk, ca și pe
ceilalți Anunnki “ vinovați”, ca prizonieri.
Și povestea continuă cu implicarea și a altor Anunnaki
care nu trebuiau să se ducă la zeii lui Eshumesha.
Aș vrea să amintesc și de Ashurnasirpsl al II-lea care a
trăit între 883-859 i.e.n. și care și-a mutat capitala în
vechiul oraș Kalhu, schimbându-i numele în Nimru și
radicând acolo un palat, o adevarată operă de artă.
Construcția acestui castel s-a făcut cu tot felul de materiale
lemnoase ciudate începând chiar cu cele de dud, cedru,
chiparos și chiar de pistacio.
Acest vechi oraș a fost înconjurat cu ziduri masive,
circulare de 5 mile, având o suprafață de peste 900 de
acri. În palat, apartamentele erau decorate într-un fel
cum nu s-a mai găsit înainte în nicio construcție regala
din Mesopotamia. Blocuri uriașe de piatră păstrau pe ele
cele mai importante evenimente din viața familiei regale,
dar și scene religioase. Culorile folosite scoteau în relief
figuri geometrice florale cît și cele de zei.
Nicolae Densusianu, în Dacia preistorică“ ne vorbește
de patria lui Uron/ Uranus de lângă râul Oceanus / Istrul
și megaliticele statui ale divinităților primitive pelasge care
se găsesc pe teritoriul țării noastre, Saturn este adorat în
Dacia sub numele de Zeul-moș / Zalmoxes.
El este amintit și în alte culturi arhaice românești sub
numele de Omul, fiind reprezentant în Sfinxul din Bucegi
sau Omul din Carpați.
Tot de la Densusianu aflăm de Titanul Atlas, din studiile
Pre-homerice, amintit într-o serie de cântece eroice al
căror fond se reduce la o antichitate foarte depărtată.
Nici grecii nu se lasă mai prejos și de la poetul antic
Hesiod aflăm în Theogony cum Titanii sunt alungați de
Zeii Olimpici.
La greci, zeul Uranus (al cărui mume înseamnă Rai),
este tatăl Titanilor.
Numele de Uranus provine dintr-o versiune Hittita care îl
descrie pe Anu.
În povestea lui Hesiod, Uranus va fi castrat de propriul lui
fiu, de către Krono, la fel cum Anu a fost castrat de fiul
său, Kumarbi, așa cum aflăm dintr-o poveste Hittita.
Ciudățenia ciudățeniilor pentru mine a fost să- i descopăr
pe Anunnaki la mii de kilometrii departe de Sumer in
statul...Ecuador de pe coasta Pacificului .
Descoperea ca aceste civilizații sunt conectate .... dar
cum ?!
Împreuna cu fiica mea Ioana i-am vizitat pe acești Anunnaki
la muzeul Metropolitan și va las și pe dumneavoastră săi admirați cu ceasurile/GPS- urile lor și gentuța pe care
fiecare o are într-una din mâini.
Vă las, sperând că V-am stârnit interesul.
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Să culegi floricele în America!

Ca acoperire, președinte al grupării neomarxiste
Reînnoiți Europa (!!) din Parlamentul european, în realitate întrebuințat de către Franța ca un fel de cârpă
bună de șters unde are ea nevoie, vechea noastră
cunoștință, dl Cioloș, o spală cu toată gura pe numita
Sylvie Goulard (prinsă cu mâța-n sac pentru angajări
fictive la Uniunea Europeană în perioada 2009-2017,
când era europarlamentar), nemaidând astfel nicio
ceapă degerată pe lozinca demagogică “fără penali
în funcții publice”, prizată asiduu pe nas de dependenții
autohtoni – fie din țară, fie din Diaspora.

Dna Goulard, care face un fel de navetă între ancheta
Poliției franceze și Bruxelles, e taman bună – în
judecata strâmbă Cioloș–Barna, ordonată de Macron
– de a fi comisar UE pentru Piața internă, poziție din
care urmează să supervizeze industriile spaţială şi de
apărare (două sectoare mult dragi francezilor), în timp
ce în țară, același tandem neinsprăvit continuă – în
lipsă de doctrină cât de cât – să ne vândă gogoși
anticorupție pe post de program de guvernare. După
un asemenea scuipat în față, cei care tot se mai lasă
hipnotizați de acești fanfaroni cu două fețe (care una
vorbesc și alta fumează) ar trebui să se mai gândească
o dată. Desigur, dacă au cu ce.
Din aceeași cioloșiadă cu iz de protectorat colonial
face parte și dna Birchall, care – încă de pe vremea
când intra la dl Geoană cu faimoasele ei cizme
Pardaillan – miroase à “Magie Noir” și a incompetență
crasă. Gestul ei tembel, în calitate de ministru al
Justiției, de a anunța părinților moartea fiicei înainte
ca decesul să fie oficial declarat, rămâne în antologia
prostiei politice post-decembriste. După cum antologică
va rămâne și “pierderea” remanierii aceleiași vivandiere
pe drumul dintre Piața Victoriei și Cotroceni. Apare
evident că telefonul prin care i s-a ordonat inițial dnei
Dăncilă să o numească pe Birchall, în era imediat
post-Dragnea, ministru al Justiției a sunat din nou, ordonându-i-se acum, iarăși fără putință de replică, să
o păstreze în Executiv, dacă nu vrea s-o pățească
nasol. Păi dacă nici procurorul general al Statelor
Unite nu mai are putere în România, atunci cine?!
Toată lumea se întreabă dacă Trump știe adevărul și
de ce nu i-l spune Bibi, care, orișicât, fiind mai aproape,
la o aruncătură de băț de București, poate fi mai în
temă, în special, după ce dna Dăncilă a promis la
New York, în gura mare, că mută ambasada la
Ierusalim.
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Așteptăm venirea lui Zuckerman, care se anunță un
liant potrivit în triunghiul SUA-România-Israel.
De obicei, când o țară hotărăște schimbarea sau
nuanțarea mesajului către o altă țară, schimbă pe cel
care îl poartă, adică ambasadorul. Vom vedea dacă
– prin numirea unui vorbitor fluent de română – va
apărea o schimbare de tonalitate în engleză sau vor
continua vocalizele cu iz bolșevic, de vechil de
plantație, ale dlui Klemm. Cert este că dacă Trump
ar fi mulțumit de Klemm – ținând cont și de pilele pe
care acesta le are în Departamentul de Stat – nu l-ar
schimba. (Sau poate tocmai de aceea îl schimbă.)
Se vede cu ochiul liber că președintele insistă cu dl
Zuckerman, născut la Iași. Oare de ce? Doar ca săl recompenseze cu o dregătorie drept recunoaștere
a serviciilor avocațiale anterioare?
Poate mulți oameni de bună credință se întreabă
cum se explică luările de poziție partizane ale SUA
pentru o anume grupare politică dintr-o țară aliată,
mai mult sau mai puțin democratică, dar în care
toate forțele politice importante se declară pro-americane (acesta nefiind, deci, un criteriu de simpatie),
întrebare cu atât mai legitimă cu cât respectivele
parti-pris-uri vin din partea unei puteri mondiale care
are tocmai bipartizanatul la baza propriei funcționări.
Adică, de ce, în SUA, bipartizanatul este recunoscut
ca alfa și omega societății, iar în alte țări, bipartizanatul
sau tripartizanatul sunt lipsite de respectabilitate și
sunt împinse în derizoriu? Mai pe românește, de ce
nu-i permis magarului ce-i permis Cezarului?
Răspunsul este un complex de factori mulți și mărunți,
între care cei mai importanți sunt: urmărirea –
firească pentru SUA – a obținerii unor poziții geostrategice sau financiare mai favorabile, dublată de comoditatea relațională, plus proiectarea nediferențiată
a organizării constituționale specifice Americii în
modul de funcționare a altor țări. Dacă în ce privește
chestiunea geostrategică, consensul NATO este
întrunit – cel puțin în țara noastră -, din perspectiva
de afaceri, căderea dictatorilor din Europa de Est s-a
dovedit ușor cam inconfortabilă pentru administrațiile
americane. Bunăoară, dacă vrem să implementăm
o afacere în România, discutăm cu Ceaușescu. Și
gata. Îl convingem pe el și gata! Se rezolvă! În
schimb, acum, în democrație, dacă vrem să
implementăm o afacere în România – de exemplu,
să forăm în Marea Neagră – lucrurile se complică.
Cu cine să discuți (mai ales când nu ai timp, mapamondul fiind întins pe biroul tău)? În România nu este
ca în SUA, unde șeful administrației este și președinte
și prim-ministru în același timp. Dintr-o dată se naște
o bipolaritate și – în consecință – apar viziuni (și
condiții financiare) diferite asupra afacerii în cauză,
mai mult sau mai puțin favorabile părții americane.
De aici, mai departe, se ivește inevitabil o problemă
foarte importantă în România, de existențialism politic,
adică de cât de tare împingi compromisul politic în
confruntarea cu cerința protejării și promovării interesului național economic, care ar trebui să fie grija
de căpătâi a oricărei guvernări.

DE VÂNZARE ÎN PLOIEȘTI

Altfel spus, mai reducționist, în schimbul umbrelei
geostrategice și a unei (sperăm non-necesare) activări
a articolului 5 (“Toți pentru unul, unul pentru toți”) în
cazul unei agresiuni a Rusiei pe flancul estic, câtă
redevență să (nu) pretinzi pentru extracțiile din
Marea Neagră?
Acesta este, desigur, palierul – să spunem – principial
al dilemei. Dar, ca de obicei în lupta politică, ajunge
un principiu la un car de fițe și obligații. Tentația de a
folosi “pârghia americană” în propriul interes politic
intern este uriașă. Nu vrem să facem nimănui proces
de conștiință. Preferăm să ținem analiza la nivel de
mecanism – și nu de personaje actante. Din punctul
de vedere american, cum poți așadar să controlezi
un spațiu care suferă de personalități accentuate?
Exacat cum controlezi un individ cu aceeași meteahnă:
inducând-i complexul vinovăției, băgându-i în cap, iar
și iar, că e un răufăcător care trebuie mereu pus la
colț, pe coji de nucă, ca un elev care trebuie mereu
disciplinat. Dar unde se creează eticheta de elevi
nedisciplinați, se creează imediat o nouă castă – cea
a padagogilor, a gardienilor care veghează la puritatea
de comportament a elevilor în cauză și, în general, a
tuturor elevilor. Ce se întâmplă însă în salonul pedagogilor și al gardienilor după ce se dă stingerea în
internat ar face să roșească pînă și fetele din Cartierul
Roșu din Amsterdam (în frunte cu moș Timmermans).
Dacă ați fi american, cu cine ați lucra – cu elevii
recalcitranți sau cu gardienii ascultători, care pot
pune cu botul pe labe pe orice elev autohton, cât ar fi
de recalcitrant sau de eminent, lăsând loc elevilor
proprii? Și, ca să fim sinceri până la capăt, daca ați
putea nu-i așa că și dumneavoastră (nu chiar toți) ați
intra în casta pedagogilor?
By the end of the day, cine pretinde că americanii nu
îngurgitează compromisuri și derapări de la drepturile
omului când e vorba de un câștig financiar (fie și
mascat sub formă de achiziții militare) este ori naiv,
ori ticălos. E de ajuns, la limită, să observăm
schimburile economice gigantice pe care le au cu
China comunistă, care numai de protejarea drepturilor
omului nu poate fi suspectată. Iar dincoace, la
români, Gelu Ruscanu – personajul tipologic din
drama camilpetresciană “Jocul Ielelor” – ori nu există
în realitatea secolului 21, ori se sinucide, ca și Cristian
Panait. Numai publicului – nelecuit fiind după fiecare
alegere ratată de președinte – îi place să lăcrimeze
în strapontină când Făt-Frumos se face că luptă cu
Zmeul. Și unul și altul joacă de fapt în “Lacul lebedelor”.
Fără nicio legătură cu asemenea ipostaze de basm,
trei personaje proeminente ale scenei politice,
președintele en-titre, prim-ministrul en-titre și Maxicron
en-titre o vor lua zilele-acestea, în prag de confruntare
prezidențială, pe calea aerului, spre America, pământul
făgăduinței dintotdeauna în care însă – nota bene –
mulți și-au lăsat oasele.
Evident – nu ca să culeagă floricele.

Eugen Șerbănescu - România liberă

Apartament de vânzare în zona Ploiești Nord, la 10 minute de Centru și 5 minute de Spitalul
Județean. Locație bună, frumoasă în zonă liniștită cu multă vegetație.
Apartamentul este remodelat și mobilat, are 3 camere cu un balcon, termopane, centrală, frigider,
mașină de spălat și uscat, aragaz, etc.
Prețul apartamentului 60.000 Euro cu tot ceea ce se află în el: mobilă, covoare, lustre, oglinzi, etc.
Pentru informații suplimentare sunați la 1(818) 766-3764
sau scrieți la email gabrielavio@sbcglobal.net
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Femeile își vor putea dezgoli
public sânii în șase state
americane

Un oraș din statul Colorado a cheltuit peste 300 mii
de dolari pentru a se opune legii care formal ar anula
interdicția pentru femei și fete mai mari de 10 ani de
a-și expune public sânii goi.Orașul Fort Collins, statul
Colorado, a decis să pună capăt bătăliei legislative,
renunțând să mai modific decizia curții federale prin
care interzicerea expunerea sânilor goi ar constitui o
discriminare neconstituțională, informează Sputnik
International.
Consiliul local a concluzionat că acești bani ar putea
fi utilizat pentru alte probleme prioritare ale orașului,
a declarat Tyler Marr, purtătorul de cuvânt al
administrației Fort Collins.
Oficialii locali au susținut anterior că hotărârea instanței
ar putea presupune că femeile vor fi libere „să defileze
în fața școlilor elementare sau să înoate topless în
bazinele publice”. Cu toate acestea, Curtea de Apel
a celui de-al 10-lea district a confirmat anterior
concluzia unui judecător federal care a considerat
interdicția una discriminatorie.
În urma acestei decizii, femeile vor avea dreptul săși expună în public sânii în șase state care intră în
jurisdicția curții districului 10 – Wyoming, Utah,
Colorado, Kansas, New Mexico, și Oklahoma.

Revoltă națională în Elveția
împotriva 5g.

Deși Elveția a fost printre primele țări care au început
adoptarea tehnologiei 5G, temerile privind riscurile
pe care radiațiile ce provin de la antenele care
necesare implementării, informează AFP.
Proteste masive se anunță la Berna, la finalul lunii viitoare, dar deja un număr mare de cantoane sunt
presate să oprească construcția antenelor 5G,
precizează sursa citată.
Un număr tot mai mare de elvețieni și-au exprimat
îngrijorarea asupra efectelor negative asupra sănătății
ce provin din expunerea la undele electromagnetice
ce provin de la noile antene și amenință că vor pune
problema interzicerii tehnologiei 5G în cadrul unui
referendum.
În februarie, Elveția a făcut un pas foarte mare către
5G când a atribuit frecvențe pentru trei mari operatori:
Swisscom, Sunrise și Salt, încasând aproape 350 de
milioane de euro în schimb. Operatorii s-au grăbit să
anunțe că tehnologia 5G va fi disponibilă în toate
orașele țării, dar și la țară sau în zonele montane
izolate: 334 de antene 5G erau operaționale în iunie,
în toată țara.
Dar după câteva luni, câteva cantoane – inclusiv
Geneva -, au decis să stopeze construcția noilor
antene, din cauza presiunii publice. Oponenții tehnologiei susțin că 5G-ul expune populația la riscuri fără
precedent, atât din punct de vedere al sănătății, cât
și din punct de vedere al mediului înconjurător și cer
autorităților să oprească desfășurarea de forțe: deja
operatorul Swisscom a anunțat că 90% din populație
va avea acces la noua tehnologie până la finalul anului.

Pe 21 septembrie, un protest masiv va avea loc în
fața Guvernului, precizează AFP. „Cred că majoritatea
cetățenilor sunt de partea noastră”, a spus Coco
Tache-Berther, reprezentantul organizației Fequencia,
unul dintre organizatorii protestului.
De aceeași părere este și Olivier Pahud, care
demonstrează cu regularitate împotriva tehnologiei
5G în fața sediului ONU de la Geneva, subliniind impactul negativ asupra „sănătății, mediului și a capacității
oamenilor de a gândi”. Pentru oamenii ca el, care
suferă de „hipersensibilitate electromagnetică”, noua
tehnologie va fi devastatoare.
Cei care suferă de această afecțiune spun că
expunerea la telefoane mobile, routere wi-fi, televizoare
și alte astfel de gadgetu-uri cauzează de la disconfort
până la disabilități grave.
Federația Doctorilor Elvețieni a atras și ea atenția
asupra folosirii tehnologiei 5G, afirmând că „atâta
vreme cât nu există nicio dovadă științifică asupra
lipsei de impact asupra sănătății a creșterii nivelului
de radiații, trebuie să existe reținere în a face acest
pas”.
Daniel Buchs, medic și parlamentar regional din
partea Partidului Creștin Democrat, conduce bătălia
pentru restrângerea 5G.
„Încă așteptăm un studiu serios, independent, care
să arate dacă 5G are sau nu are un efect negativ
asupra populației”, a declarat el pentru AFP.
Un astfel de studiu, a spus el, ar putea duce la
evitarea unui scandal similar cu cel pe care lumea la experimentat cu azbestul, care pentru mult timp a
fost considerat sigur, dar azi este responsabil pentru
moartea a peste 100.000 de oameni în fiecare an.
Conform AFP, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății
a început studierea riscurilor ce ar putea proveni din
expunerea la câmpuri radio.
Guvernul Elveției a numit un grup de experți care să
cerceteze impactul 5G asupra sănătății, iar rezultatele
vor fi publicate la finalul anului, deși termenul limită
era mijlocul lui 2019.
Protestatarii susțin că presiunile marilor operatori de
telefonie stau în spatele întârzierii publicării studiului.
În România, primele antene 5G au fost instalate la
Cluj și București, în locuri extrem de aglomerate.
Senatorul PMP Cristian Lungu, Asociația pentru
Protecția Consumatorilor și Mănăstirea Petru Vodă
și-au exprimat, printre alții, rezervele asupra folosirii
acestei tehnologii fără un studiu de impact asupra
sănătății oamenilor.
www.activenews.ro

Brexit: exod al cetățenilor
britanici în Spania.

«Divorțul» între Regatul Unit și Uniunea Europeană are
consecințe surprinzătoare. Corespondentul la Madrid al
publicației «Le Point» informează că din ce în ce mai
mulți cetățeni britanici aleg să se instaleze în Spania.

În 2016, când 52% dintre alegătorii britanici au decis să
se separe de Uniunea Europeană, Spania a observat
imediat o creștere – de 4,6% la vremea respectivă – a
numărului cetățenilor britanici deciși să se instaleze în
Spania. Acum, când perspectiva plecării din UE este
aproape certă la 31 octombrie, cu sau fără acord, numărul
britanicilor gata să se instaleze în Spania a ajuns la 10%.
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Spania, spun surse spaniole informate, este percepută
de unii britanici a fi un refugiu pentru vremurile când,
plecați din UE, situația lor va fi considerabil fragilizată. Interesant este faptul că funcționarii consulatelor britanice
în această țară își informează resortisanții că, petrecând
trei luni pe teritoriul spaniol, își pot regulariza situația fără
alte probleme.
Paradisul spaniol
Nu de acum, ci de decenii țara lui Cervantes, cu clima sa,
cu gastronomia sa și plajele sale magnifice, a atras
numeroși britanici. Mulți s-au instalat pentru totdeauna,
numărul lor ajungând în acest moment la 365.967, lor
alăturându-se un mare număr de turiști pasageri deținând
o rezidență în Spania sau fiind chiriași în fiecare an.
Problema în acest moment este, însă, că perspectiva
unei fracturi între Marea Britanie și țările membre ale UE
îi determină pe mulți alți cetățeni britanici să vină în
«paradisul spaniol» pentru a profita de servicii excelente
medicale, educaționale pentru copiii lor și de un permis
de muncă, indispensabil pentru a-și putea regulariza
situația. Cea mai mare parte a britanicilor stabiliți deja în
Spania (60%) sunt pensionari, cu rezidențe pe coasta
mediteraneană, în provinciile Alicante și Malaga. Cei ce
nu sunt pensionari s-au concentrat în marile orașe spaniole,
în primul rând la Madrid și Barcelona. În acest moment,
nimeni nu știe ce va fi după 31 octombrie. Oficial, serviciile
de care vor beneficia cetățenii britanici vor fi cele prevăzute
de acordurile bilaterale, dar nimic nu este încă sigur. În
cadrul pregătirilor pe care și le-a făcut deja Uniunea
Europeană, Madridul are un plan special ce prevede acordarea unui permis de rezidență celor care rămân în
Spania, după ce se vor fi înscris în registrul de recensământ.
Cei care nu s-au înscris în registrul respectiv nu vor
beneficia de niciun drept. Oricum, s-a aflat din surse de la
Madrid, confuzia și neliniștea sunt în creștere în rândul
britanicilor aflați acum în Spania, dată fiind inexistenţa
unui acord Brexit cu prevederi precise referitoare la
cetățenii britanici instalați în țări ale UE.
www.curierulnational.ro

Rusia, condamnată să
plătească despăgubiri de
peste 100. 000 de euro
școlilor de limba română

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat
Rusia la plata sumei de
126. 000 de euro ca prejudicii morale şi a 5.000 de euro
cheltuieli de reprezentare către profesorii, elevii şi părinţii
a patru şcoli cu predare în limba română din Transnistria,
potrivit unui comunicat al Asociaţiei Promo-LEX, transmit
IPN şi Radio Chişinău.
'Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice
opt hotărâri ce includ 17 cauze privind încălcarea drepturilor
omului în regiunea transnistreană', se arată în comunicat.
Potrivit avocaţilor Asociaţiei Promo-LEX, care reprezintă
reclamanţii în instanţa de la Strasbourg, în cauza 'Iovcev
şi alţi 13 împotriva Republicii Moldova şi a Federaţiei
Ruse', CEDO a constatat violarea dreptului la instruire, la
respectarea vieţii private şi de familie, dar şi a dreptului la
libertate şi siguranţă de către guvernul rus, care susţine
regimul separatist de la Tiraspol, continuă Agerpres.
'Reclamanţii sunt profesori, angajaţi, elevi şi părinţi ai
patru şcoli cu predare în grafie latină în regiunea
transnistreană: Liceul Teoretic Lucian Blaga din Tiraspol,
Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Dubăsari, Liceul Teoretic
Ştefan cel Mare din Grigoriopol şi Gimnaziul din satul
Corjova, raionul Dubăsari', precizează Promo-LEX.
În comunicat se aminteşte că, în luna februarie 2014, directorul Liceului Teoretic Lucian Blaga din Tiraspol, Ion
Iovcev, contabila şi şoferul acestei instituţii de învăţământ
au fost opriţi de către miliţia transnistreană, iar ulterior au
fost lipsiţi de libertate. Ei au fost învinuiţi de contrabandă
cu mijloace băneşti, când încercau să treacă la aşa-zisa
'vamă' (între Republica Moldova şi Transnistria) salariile
plătite de Chişinău profesorilor şcolii respective.
romanialibera.ro
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Avertisment apocaliptic:
România este ţara europeană
unde se va pierde cel mai
mare număr de joburi din
cauza automatizării

România este ţara europeană unde se va pierde cel
mai mare număr de joburi (61,93% din totalul locurilor
de muncă existente) din cauza automatizării, potrivit
documentului „Raportul asupra stabilităţii financiare”
emis de Banca Naţională a României. Pentru a combate efectele negative ale acestui fenomen, o soluţie
ar putea fi antreprenoriatul.
Conform unui studiu publicat de Forumul Economic
Global care a avut loc la Davos la începutul acestui
an şi la care au participat peste 30.000 de tineri din
186 de ţări, antreprenoriatul şi dezvoltarea unui
climat propice start-up-urilor sunt factorii care pot
sprijini dezvoltările economice viitoare.
La iniţiativa Forumului Economic Mondial s-a format
în România Global Shapers, o reţea formată din
tineri cu vârste sub 30 de ani; reţeaua vrea să
adordeze şi să rezolve probleme locale dar şi globale,
să pregătească tinerii pentru provocările viitorului.
Reţeaua are peste 7.000 de membri şi huburi în 376
de oraşe din 156 de ţări, inclusiv în România.
Future Makers, sprijinit de organizaţiile Global Shapers
şi Social Innovation Solutions, este un program
educaţional de antreprenoriat pentru tinerii cu vârste
cuprinse între 20 şi 29 de ani ce oferă premii totale
în valoare de 20.000 euro pentru idei care propun
soluţii concrete de rezolvare la provocările pe care
viitorul ni le pregăteşte. Înscrierile sunt deschise
până la 4 iulie şi estimările se referă la înscrierea a
circa 100 de echipe.
„Proiectele valide vor fi selectate de un juriu care
are ca rol nu doar selectarea celor mai bune proiecte,
ci şi susţinerea viitoare a acestora cu sfaturi şi
conexiuni”, spune Oana Ţoiu, curator al comunităţii
Global Shapers din Bucureşti şi fondator al Social
Innovation Solutions.
În juriul competiţiei se află coordonatorul global de
la Forumului Economic Mondial al reţelei Global
Shapers, Jaak Mikkel, care până recent a deţinut
funcţia de CEO al Coca-Cola HBC România, Sergiu
Neguţ, angel investor, Mihai Toader Pasti, cofondator
al EfdeN, şi Sorina Câmpean, coordonarea parteneriatelor pentru antreprenoriat la Oxford.
Timp de mai multe luni (iulie-octombrie) echipele selectate vor trece printr-o perioadă de incubare, iar
astfel tinerii antreprenori vor avea parte de întâlniri
cu antreprenorii din domeniul lor de interes, sesiuni
de mentorat, cursuri despre tendinţele viitorului,
bazate pe rapoartele Forumului Economic Mondial,
traininguri despre cum se obţine accesul la investiţii,
despre managementul financiar sau cel al resurselor
umane. În această perioadă, start-up-urile vor putea
finisa ideile şi proiectele astfel încât la final să poată
prezenta proiectul juriului.
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Marele premiu va fi de 5.000 de euro, apoi vor mai fi
acordate alte cinci premii de câte 2.500 de euro, iar
un alt premiu de 2.500 de euro va fi acordat pe baza
votului public.
Competiţia este dedicată celor care au spirit antreprenorial, însă Oana Ţoiu consideră că această
calitate este vitală nu doar pentru cei care vor să îşi
dezvolte o afacere, „ci şi pentru multe dintre carierele
viitorului, care se vor baza din ce în ce mai puţin pe
procese prestabilite, căci acestea vor putea adesea
să fie automatizate, şi din ce în ce mai mult pe spirit
de iniţiativă, capacitatea de a lucra între domenii, de
a reacţiona rapid şi a include feedbackul din piaţă,
de a gestiona relaţii umane sau capacitatea de a
învăţa şi a reînvăţa continu”.
În 2018, 71 de milioane de tineri cu vârste de până
în 24 de ani nu sunt încadraţi în piaţa muncii,
reprezentând un record istoric mondial conform International Labour Organization (ILO). În acelaşi
timp, peste 50% din populaţia globului are sub 30
de ani, un alt record istoric al raportului între generaţii
dominat de tineri. Iar aceasta însemnă că o mare
majoritate a populaţiei globului trebuie pregătită altfel
pentru provocările din piaţa muncii viitorului.
Odată cu avansul tehnologiei şi al automatizării proceselor de muncă, tot mai multe slujbe vor fi îndeplinite
de roboţi, iar astfel oamenii vor fi nevoiţi să se reprofileze. Un raport al producătorului Dell Technologies
arată că 85% din slujbele din 2030 încă nu au fost
inventate. Pentru ca tinerii să fie pregătiţi pentru
oportunităţile viitorului, este necesar ca şi sistemul
de învăţământ să se schimbe, să se adapteze la
nevoile pieţei. Totuşi, „România acum nu face asta
ca ţară, nu discutăm despre cum ne poziţionăm faţă
de schimbările tehnologice şi sociale şi nici ce
strategie are România, în condiţiile în care alte ţări
au miniştri ai inteligenţei artificiale sau ai strategiilor
digitale”, explică Ţoiu.
Ea consideră că tinerii se vor pregăti singuri, prin
accesul la internet, la cursuri şi că este nevoie ca tot
mai multe programe precum Future Makers să apară
la orizont pentru a face faţă schimbărilor. „Sistemul
educaţional românesc este, în mare parte, în continuare
construit pentru trecut. Puţini dintre absolvenţii actuali
şi cei din promoţiile următoare sunt cu adevărat
pregătiţi pentru o lume globalizată, în care noile
tehnologii şi cooperarea între domenii şi discipline
probabil vor face parte din ADN-ul multor joburi”,
spune Oana Ţoiu.
Ea crede că provocările tinerilor vor consta în
decalajul ce poate apărea între tinerii români şi cei
din alte ţări. „Tinerii români care rămân în ţară au
parte de o dublă provocare: una, de a se conecta la
noile modele de business, de a plasa produse şi
servicii pe pieţe regionale şi internaţionale, dar şi de
a identifica, susţine şi dezvolta noi generaţii de tineri
care să înţeleagă noua lume tehnologică în care
intrăm şi să îşi dorească să facă parte din ea.”
O altă iniţiativă a organizaţiei pe care Oana Ţoiu o
conduce şi care adresează problemele sociale este
Social Impact Award, un program prezent deja în 20
de ţări din Europa, Africa şi Asia. Programul se
adresează tinerilor care vor să producă o schimbare
în societate şi îi susţine printr-o perioadă de incubare
până în toamnă, vizite în afaceri sociale şi conectare
cu tineri care au devenit deja antreprenori sociali.
Premiile constau în prezenţa la conferinţe internaţionale
în Africa de Sud şi Georgia şi investiţii de 5.000 de
euro ca să îşi dezvolte ideea.

Comisia LIBE, "acord definitiv" cu Preşedinţia Consiliului
UE: Laura Codruţa Kovesi,
primul procuror-şef european

Comisia pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri
Interne (LIBE) din Parlamentul European a ajuns la
un "acord definitiv" cu Preşedinţia finlandeză a Consiliului Uniunii Europene pentru numirea Laurei
Codruţa Kovesi în funcţia de şef al Parchetului european.
"Echipele de negociere pentru şefia Parchetului european, etapa finală, după ani de dezbateri: alături
de colegii M. Pagaza şi M. Holmeier şi de reprezentanţii
Preşedinţiei finlandeze. Acord final între Consiliu şi
Parlamentul European: Laura Kovesi, primul procurorşef european", a declarat marţi seară, prin Twitter,
Juan Fernando Lopez Aguilar, preşedintele Comisiei
LIBE.
Parlamentul European a transmis: "Echipele de negociere ale Parlamentului şi Consiliului au ajuns la
un acord în privinţa numirii Laurei Codruţa Kövesi în
fruntea noului Parchet European. Negocierile între
Parlamentul European şi Consiliu asupra noului
procuror-şef al Parchetului European au avut loc începând din această primăvară. Echipa de negociere
a Parlamentului a susţinut-o pe doamna Kövesi pe
toată durata negocierilor, în ciuda opoziţiei miniştrilor
UE până de curând".
Juan Fernando López Aguilar a adăugat, conform
comunicatului PE: "Doamna Kövesi este alegerea
perfectă pentru funcţia de procuror-şef european.
Are competenţe profesionale desăvârşite. Mai mult,
România nu deţine pentru moment niciun post-cheie
la nivel european, iar doamna Kövesi va deveni una
dintre femeile-lider ale Uniunii".
"Suntem foarte bucuroşi de faptul că doamna Kövesi
va conduce noul Parchet european. Corespunde cel
mai bine viziunii Parlamentului European pentru o
instituţie puternică şi credibilă. Doamna Kövesi este
deosebit de competentă, cu un palmares impresionant
de realizări în lupta împotriva corupţiei cu o flexibilitate
remarcabilă şi mult curaj", a afirmat, la rândul său,
preşedintele Comisiei PE pentru Control bugetar,
Monika Hohlmeier.
Vicepreşedintele Comisiei LIBE, Maite Pagazaurtundúa, a declarat: "Prin alegerea doamnei Kövesi
în funcţia de procuror-şef european, Parchetul European îşi va putea începe acum activitatea pentru
a asigura mai multă siguranţă şi protecţie cetăţenilor.
Noua instituţie va avea un rol-cheie în pedepsirea
atacurilor la adresa intereselor financiare ale UE numai infractorii vor fi neliniştiţi în urma acestui
acord".
Acordul asupra numirii Laurei Kövesi în funcţia de
procuror-şef al UE va trebui formalizat de către Parlamentul European şi Consiliul UE.
www.mediafax.ro
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Crima atroce din Dâmboviţa.
Fetiţa de 11 ani a murit
sugrumată de un pedofil
olandez

Medicii legişti au stabilit că fetiţa de 11 ani din
Dâmboviţa dată dispărută vineri şi găsită moartă a
murit sugrumată. Au apărut şi imagini din localitatea
Gura Şuţii cu maşina închiriată de principalul suspect,
un cetăţean olandez. Surse din anchetă spun că
maşina circula haotic.
Medicii legişti au stabilit că moartea fetiţei nu a fost
cauzată de lovituri, ci copila a fost sugrumată, au
declarat surse judiciare.
„Cauza morţii a fost stabilită. Moartea nu se datorează
unor lovituri, ci ştrangulării. A fost ştrangulată cu
pantalonii care erau pe ea. Nu avem deocamdată
confirmată o agresiune sexuală. Are urme de violenţă
pe corp, iar după deces a fost şi muşcată de animale
sălbatice”, au spus sursele citate.
Principalul suspect este un cetăţean olandez în
vârstă de 46 de ani, care a părăsit sâmbătă România
la bordul unui avion.
Maşina pe care a închiriat-o acesta a fost în zona
din care a dispărut copila şi „a întârziat pe traseu
aproximativ 30 de minute”.
Olandezul are antecedente penale.
Surse din anchetă spun că în urma reconstituirii
traseului a reieşit că olandezul a circulat cu maşina
în mod haotic, în scopul de a căuta ceva, fiind „un
comportament caracteristic unui pedofil”.
Fata de 11 ani din localitatea Gura Suţii nu a mai
ajuns acasă vineri de la şcoală, iar duminică a fost
găsită moartă, pe un câmp din comuna Produleşti.
Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul
Dâmboviţa declara, duminică, faptul că anchetatorii
au un cerc de suspecţi în cazul morţii fetei de 11 ani
din Dâmboviţa, printre suspecţi aflându-se şi un
cetăţean străin.
Potrivit anchetatorilor, fetiţa de 11 ani din localitatea
Gura Şuţii a fost ucisă la un interval de maxim 30-35
de minute de la momentul răpirii, care a avut loc
vineri, la ora 17.16.
„Datele de urmărire penală indică la acest moment
şi fără niciun fel de dubiu ne idică faptul că fetiţa la
momentul sesizării organelor de urmărire penală nu
mai era în viaţă. Există o certitudine”, a declarat
prim-procurorul Mihai Dincă de la Parchetul de pe
lângă Tribunalul Dâmboviţa.
„Am ajuns la un autoturism cu principalul suspect în
condiţiile în care am văzut că autoturismul respectiv
în momentul în care a ieşit din localitatea Gura Şuţii
a intrat în următoarea localitate la aproximativ 30 de
minute în condiţiile în care traseul respectiv poate fi
parcurs în 2-3 minute”, a mai spus prim-procurorul
într-o conferinţă de presă.
Maşina cu fetiţa răpită din localitatea Gura Suţii,
judeţul Dâmboviţa, a trecut prin faţa casei sale,
spune primarul din localitate, Dinu Constantin.
Primarul din localitatea Gura Suţii, Dinu Constantin,
spune că maşina închiriată de principalul suspect a
fpost foarte greu de identificat, întrucât aparţinea
unei firme care a dat-o altei firme, care la rândul ei a
închiriat-o persoanelor private.

„S-a refăcut traseul, dar până să ajungă la concluzia
că ar fi maşina asta ... sâmbătă pe la ora 10:00 11:00 ... această maşină a fost luată în vizor, a fost
greu de găsit cine e proprietarul maşinii. (...) Maşina
cu acest individ pe raza localităţii nu a stat decât 4
minute jumătate - 5 minute”, a spus primarul.
Întrebat dacă maşina respectivă a mers „la ţintă”,
primarul a spus că nu i se pare şi că putea să fie
vorba despre „orice alt copil din altă localitate”.
„Când a ieşit pe strada principală de pe străduţa
aceea ... probabil că a înfăşcat-o şi a plecat şi atât a
durat. A trecut prin faţa porţii micuţei. La camera de
la Primărie se vede ... îmbrăcămintea cu pantalonaşi
roz, cu hanoracul, se vede pe bancheta din dreapta
şoferului”, a adăugat primarul. Întrebat despre familia
copilei, primarul a declarat că aceasta este „modestă,
cu şase copii, care beneficiază de ajutor social”.
Fata de 11 ani din localitatea Gura Suţii nu a mai
ajuns acasă vineri de la şcoală, iar duminică a fost
găsită moartă, pe un câmp din comuna Produleşti.
Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul
Dâmboviţa spunea că fetiţa a fost ucisă la un interval
de maxim 30-35 de minute de la momentul răpirii,
care a avut loc vineri, la ora 17.16.
Surse din Poliţiei declarau, pentru MEDIAFAX, că
poliţiştii au descins în Sectorul 2 al Capitalei, la
apartamentul închiriat de cetăţeanul olandez. Au fost
ridicate probe importante cu ADN-ul bărbatului, au
spus sursele citate. Probele au fost trimise la Institutul
Naţional de Criminalistică, împreună cu cele găsite
pe trupul fetiţei şi la locul unde aceasta a fost găsită.
Aceleaşi surse au precizat că în funcţie de rezultate
ar putea fi emis mandat european de arestare.
www.mediafax.ro

Informație bombă. Suspectul
olandez NU ESTE MORT!

Suspectul olandez din cazul crimei de la Gura Şuţii
nu ar fi mort, conform surselor România TV.
"Avem o informaţie BOMBĂ. Oficial, suspectul olandez
nu este mort!", a spus Victor Ciutacu.
În cursul zilei de marţi, şi procurorul general interimar
al României, Bogdan Licu, afirmase că informaţia
morţii olandezului nu este încă verificată.
"Ancheta continuă. Momentan, avem doar o informare
de la omologii noştri din Olanda, dar nimic oficial
legat de moartea cetăţeanului olandez", a afirmat
Bogdan Licu.
www.dcnews.ro

Crimele de la Caracal

După ce analizele făcute la INML nu au reuşit să
stabilească ale cui sunt fragmentele osoase găsite
la liziera unei păduri de lângă Caracal, DIICOT va
decide în zilele următoare dacă expertiza ADN va fi
făcută în străinătate sau la un laborator din ţară,
altul decât cel de la INML . Potrivit unui raport al
INML trimis la DIICOT, fragmentele osoase provin
de la scheletul unei persoane de sex feminin cu
vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani, alta decât Alexandra
Măceşanu.
Marţi, DIICOT a transmis că mama Luizei Melencu
a refuzat să-i fie prelevate probe biologice pentru
efectuarea unei noi expertize genetice, însă procurorii
au obţinut mandat de la instanţă pentru această
procedură.
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Mama fetei ucise, Monica Georgeta Melencu a
afirmat, de asemenea, că anchetatorii anchetatorii
ar vrea să „planteze” noile probe prelevate de la ea
în oasele găsite la lizieră, pentru a închide ancheta.
Reamintim că Gheorghe Dincă a recunoscut că a
ucis-o pe Alexandra Măceşanu, de 15 ani, pe data
de 25 iulie şi, ulterior, i-a incinerat corpul. De
asemenea, el a susţinut că a ucis-o şi pe Luiza Melencu, de 18 ani, dispărută în luna aprilie.
evz.ro

. Fumători în România
Peste cinci milioane de români cu vârsta de peste
15 ani sunt fumători, potrivit unui studiu global privind
tutunul la adulți.
În momentul de față, în România, 5,63 de milioane
de persoane sunt fumători curenți de tutun. Reprezentantul INSP, Dr. Andra Curta, a precizat că rezultatele
cheie ale celui mai recent studiu global privind tutunul
la adulţi (GATS România 2018) indică 1 din 3 români
consumă tutun. „Aproape 1 din 3 români consumă
tutun. 5 milioane de persoane fumează zilnic, peste
3 milioane de bărbaţi şi aproape 2 milioane de
femei”, a explicat Andra Curta, potrivit Mediafax.
„Dacă ne uităm pe tip de produs consumat şi pe
gen, consumul curent de tutun este 30,7% în total,
peste 40% la bărbaţi şi aproape 22% la femei.
Fumătorii de ţigări fabricate sunt aproape 30%
bărbaţi, peste 20% femei. Iar la produse cu tutun
încălzit avem o prevalenţă de 1,3% mai mare la
bărbaţi decât la femei”, a mai spus medicul. Rezultatele
studiului au arătat şi faptul că 27,4% dintre români
fumează zilnic, numărul mediu de ţigări consumate
zilnic fiind de 16,8. „4 din 10 români fumează mai
mult de 20 de ţigări pe zi”, mai indică studiul. 71,5%
dintre fumătorii zilnic din România sunt dependenţi
de nicotină.
libertatea.ro

Moțiune de cenzură
din partea PNL

Surse liberale au declarat pentru MEDIAFAX că
PNL a strâns 238 de semnături pentru moţiunea de
cenzură, aceasta urmând să fie depusă vineri, cel
târziu luni.
Printre semnatari se numără şi doi deputaţi din PSD,
trei de la minorităţile naţionale, altele decât UDMR,
cât şi parlamentari din ALDE şi Pro România, au explicat sursele menţionate.
Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, luni, că până
la finalul săptămânii vor fi finalizate discuţiile cu
toate partidele parlamentare în privinţa moţiunii de
cenzură, urmând ca mai apoi aceasta să fie depusă.
El a adăugat că mizează pe contribuţia tuturor parlamentarilor ALDE.Tot luni, Călin Popescu Tăriceanu
a declarat că Biroul Politic Executiv al ALDE a decis
să voteze, la vedere, în favoarea moţiunii de cenzură
împotriva Guvernului. Acesta a precizat că 20 de
parlamentari ALDE vor semna moţiunea.
PSD a decis strategia de a fi prezenţi în bănci la
moţiune, însă să nu o voteze. Liderul formaţiunii,
Viorica Dăncilă a avertizat încă din luna iunie că
parlamentarii PSD care vor vota moţiunea ar putea
fi excluşi din partid.
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MOLDOVA DE PESTE PRUT

Tiraspolul cere independență la ONU.
MAEIE: Demers provocator

MAEIE condamnă cu vehemenţă discursul lui Leonid Manakov, rostit la şedinţa
în plen din 23 septembrie curent a celei de-a 42-a sesiuni a Consiliului pentru
Drepturile Omului al ONU.
"MAEIE a luat act cu nedumerire şi indignare de discursul lui Leonid Manakov,
rostit la tribuna ONU, prin care acesta, „în numele poporului transnistrean şi la
indicaţia conducerii Transnistriei”, cheamă direct comunitatea internaţională să
recunoască independenţa Transnistriei în calitate de subiect de drept internaţional.
Indignarea MAEIE este cu atât mai mare, având în vedere faptul că discursuri
similare, menite să manipuleze şi să inducă în eroare opinia publică internaţională,
L.Manakov a rostit şi la ședințele precedente ale acestui prestigios for internațional
specializat în domeniul protecției drepturilor omului", se arată în comunicat.
Potrivit MAEIE, astfel de discursuri sunt provocatoare şi contraproductive.
"Astfel de declarații ar putea submina procesul de negocieri în formatul „5+2”
privind identificarea unei soluții globale, pașnice și durabile pentru conflictul
transnistrean bazat pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii
Moldova în limitele frontierelor sale recunoscute pe plan internațional, cu un
statut special pentru regiunea transnistreană, aşa după cum aceasta este
stipulat în documentele relevante ale OSCE.
În acest context, MAEIE reiterează demersul autorităţilor moldoveneşti către
conducerea Federaţiei Ruse privind sistarea activităţii controversatei ”Fundații
pentru dezvoltarea relațiilor sociale și culturale „Transnistria””, deschise la
Moscova la începutul acestui an, al cărei conducător este L.Manakov, având în
vedere că de fapt aceasta funcţionează ca o ”Reprezentanță oficială a Transnistriei”
în Federația Rusă", se maia rată în comunicat.

Rusia: URSS a fost forțată să anexeze
Basarabia și nordul Bucovinei

Ministerul rus de Externe susţine că semnarea Pactului Molotov – Ribbentrop,
prin care Moscova a anexat o serie de regiuni, inclusiv Basarabia şi nordul
Bucovinei, a fost o "mişcare forţată", ce i-a permis Uniunii Sovietice să-şi
consolideze forţe defensive în faţa Germaniei naziste.
"Datorită pactului de neagresiune sovieto-german,
războiul a început la frontiere mai avantajoase din
punct de vedere strategic
pentru URSS şi populaţia
de pe aceste teritorii au
fost ţinta terorii naziste cu
doi ani mai târziu. Sute
de mii de vieţi au fost salvate", se afirmă într-un mesaj postat pe Twitter de
Ministerul de Externe de la Moscova, transmite Știri.md cu referire la Mediafax.
"Semnarea pactului de neagresiune cu Germania a fost o mişcare forţată pentru
URSS. A oferit Uniunii Sovietice aproape doi ani să-şi întărească apărarea", se
precizează în mesaj.
Pe data de 23 august 1939, Germania nazistă şi Uniunea Sovietică au semnat
Pactul Ribbentrop-Molotov, prin care a fost împărţită Europa Centrală şi de Est
între cele două puteri. Una din clauzele secrete ale acordului prevedea anexarea
de către URSS a regiunii româneşti Basarabia.

Sondaj: Câți moldoveni vor aderarea țării
la UE și UEEA

Diferenţa între numărul susţinătorilor Uniunii Europene şi Uniunii Economice
Eurasiatice (UEEA) în Moldova este minimă.
Despre aceasta arată rezultatele sondajului de opinie prezentat luni, în cadrul
unei conferinţe de presă la agenţia Infotag, de către Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din RM (ASDM), transmite Știri.md.

Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare în Moldova ar avea loc un referendum
privind vectorul de dezvoltare al ţării, 40,8% dintre cetăţeni ar vota pentru
aderarea la Uniunea Economică Eurasiatică, iar 39,5% - pentru aderarea la
Uniunea Europeană. În acelaşi timp, 8,5% sunt împotriva aderării la vreuna din
uniuni, 4,3% nu ar participa la vot, iar 6,9% nu au răspuns la întrebare.
În opinia a 52,1% din respondenţi, relaţiile dintre Moldova şi UE s-au îmbunătăţit
semnificativ după alegerile parlamentare din 24 februarie, 21,5% susţin că au
devenit mai bune, 18,2% afirmă că au rămas la acelaşi nivel, 4,5% consider că
s-au agravat, iar 1,3% cred că s-au agravat mult. La aceeaşi întrebare, dar
despre Rusia, 25,2% dintre respondenţi au spus că relaţiile s-au îmbunătăţit
semnificativ, 41,5% - au devenit mai bune, 21,6% - au rămas la acelaşi nivel,
6,4% - s-au agravat, 2,1% % - au devenit mult mai rele.
La un referendum privind integrarea Moldovei în NATO, aproape 46% s-ar
pronunţa "împotrivă". Ideea de alăturare la alianţa politico-militară este susţinută
de mai puţin de un sfert din cetăţeni (23,1%). Alţi 13,2% dintre respondenţi au
spus că nu vor vota, 4,3% nu ştiu nimic despre NATO şi 13,6% nu au răspuns la
întrebare.
Sondajul a fost efectuat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor în cadrul
proiectului "Fenomenul solidarităţii sociale în Moldova şi Ucraina: studiu
comparativ". Acesta a fost realizat în perioada 11-20 septembrie pe un eşantion
de 1189 persoane. Marja de eroare este de 3%.

Map.md: Obiectivele turistice și monumentele
istorice apar acum în 3D

Map.md a adăugat pe harta orașului Chișinău și a altor orașe din Republica
Moldova obiecte 3D ale monumentelor istorice și ale obiectivelor turistice vestite.
Modelele volumetrice pot fi rotite, înclinate, mărite și studiate în detaliu.

Acum, cu cea mai detaliată hartă vectorială a Moldovei puteți face plimbări și
excursii virtuale oriunde doriți.
În câteva secunde puteți ajunge la 160 km distanță de Chișinău - la Cetatea
Soroca, al cărui model 3D acum este pe hartă. Prima cetate Soroca a fost din
lemn și în formă de pătrat. Cetatea rotundă de piatră pe care o putem vedea
astăzi, cu cinci turnuri, a fost construită în jurul anilor 1543-1546.
De asemenea, vă sfătuim să trageți o privire și la orașul Bălți. Aici au apărut
două modele tridimensionale simultan: monumentul soldaților, care au eliberat
orașul Bălți de naziști sau „tancul”, cum îl mai numesc bălțenii, precum și
monumentul în memoria victimelor deportărilor în masă, care se află în Piața
Gării de Nord.
Pe harta orașului Chișinău a apărut modelul 3D al Muzeului Național de
Etnografie și Istorie Naturală și cel al Primăriei Chișinău. De ce anume aceste
monumente istorice?
Muzeul Național de Etnografie este unul dintre cele mai vechi muzee din
capitală. Acesta a apărut în anul 1989 și până acum este singura clădire în stil
oriental din Moldova. Muzeul găzduiește peste 135 de mii de exponate valoroase,
unele dintre care au fost expuse de mai multe ori în Europa, America, Asia,
Africa și alte țări ale lumii.
Primăria sau clădirea Primăriei Chișinău este una dintre cărțile de vizită ale
Capitalei. Această clădire a fost restaurată de mai multe ori, dar și-a păstrat
neschimbat aspectul inițial și stilul unic.
Acum, cu ajutorul hărții Map.md, vă puteți orienta mai rapid în spațiu și puteți
cunoaște mai multe lucruri despre orașele Moldovei.
stiri.md
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Compania spaniolă CONTROL Y MONTAJES
INDUSTRIALES CYMI SA (CYMI SA), interesată
de construcția gazoductului Ungheni-Chișinău

Într-o scrisoare oficială adresată Prim-ministrei Moldovei, Maia Sandu, de către
directorul CYMI M. Rodriguez, se spune că, compania CONTROL Y MONTAJES
INDUSTRIALES CYMI SA înregistrată la Madrid, Spania, are o experiență vastă
și fundal în construcția civilă, mecanică și electrică a conductelor de petrol și
gaze cu reprezentare pe toate continentele și cu o cifră de afaceri totală mai
mult de 400 milioane de euro. Astfel, oferta de investiții pentru contrucția
gazoductului este de 1,5 mlrd lei, scrie InfoMarket.
Potrivit sursei citate, compania a participat la toate ofertele lansate de Vestmoldtransgas SRL, înregistrată în Moldova și filiala companiei Transgaz SA România pentru construirea conductei Ungheni-Chișinău de la bun început de
la 28 septembrie 2018.
”Din păcate, poziția noastră a fost ignorată de Vestmoldtransgas SRL și Transgas
România și am început procedura de soluționare a litigiilor la Curtea Republicii
Moldova. Compania CYMI SA are preocupări legitime cu privire la corectitudinea
și legalitatea procedurilor de achiziții; transparența deciziilor prin ignorarea și ne
invitarea la faza negocierilor directe; respingerea garanțiilor financiare emise de
o bancă internațională cu rating AAA”, Mai mult, Vestmoldtransgas SRL a
anunțat semnarea contractelor pentru toate cele 7 loturi la sfârșitul lunii aprilie
2019, dar avansurile până acum au fost practic inexistente”, se arată în
scrisoarea către Maia Sandu.
În același timp, M.Rodriguez susține că în ciuda disputelor existente, compania
pe care o conduce își reiterează disponibilitatea și promptitudinea de a prelua
întregul proiect și de a construi conducta Ungheni-Chișinău cu resurse umane și
tehnice proprii într-un timp cât mai scurt posibil.
”Înțelegem că securitatea energetică și diversificarea surselor de energie pentru
Republica Moldova este crucială acum”, susține oficialul. În această privință,
M.Rodriguez se declară pregătit să viziteze Moldova pentru clarificări suplimentare,
dacă este nevoie și pentru a arăta capacitatea CYMI SA de a participa și
implementa proiecte infrastructurale în sectoarele energiei sau transporturilor,
mai scrie InfoMarket.

Peste 100 unități de transport „second hand”,
valoarea cărora depășește 8 milioane de lei,
depistate de poliție

Oamenii legii au efectuat la finele săptămânii trecute acțiuni de verificare și documentare a unor persoane care desfășurau activități ilegale pe teritoriul
municipiului Chișinău, manifestate prin procurarea automobilelor „second hand”,
având drept scop dezmembrarea și comercializarea pieselor auto, fără
contabilizarea sumelor bănești percepute.

Ca urmare a acțiunilor întreprinse, polițiștii au stabilit că suspecții nu dețineau
actele permisive pentru un astfel gen de activitate, fiind depistate peste 100
unități de transport destinate dezmembrării, piese auto uzate și noi, în lipsa
actelor de proveniență, valoarea cărora depășește 8 milioane de lei.
Astfel, au fost ridicate piese noi în valoare de 100 000 lei și 76 unități de
transport în privința cărora nu a fost respectat regimul vamal, urmând a fi
încasat la bugetul de stat aproximativ 3 000 000 de lei.
Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de comiterea unor asemenea
infracțiuni riscă amendă în mărime de la 67500 lei la 117500 de lei sau cu
muncă neremunerată în folosul comunității de până la 200 de ore, iar persoana
juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 100000 la 300000 de lei, cu
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
unimedia.info
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două scriitoare româno-americane la cenaclul ”Eminescu” –

enaclul Literar ”Mihai Eminescu” din New York, loc de valoroasă afirmare a
culturii române, a depășit două decenii de activitate. Înființat de preotulprofesor Theodor Damian, cenaclul a fost - și este - locul în care zeci, poate sute
de scriitori, pictori, sculptori, muzicieni, critici literari din România, America,
Australia și din alte țări și continente și-au lansat lucrările lor. Mai mult decât
atât, în paginile revistei ”Lumină Lină”, editată de Institutul Român de Teologie și
Spiritualitate Ortodoxă ”Capela Sf. Apostoli petru și pavel” din New York și
condusă de Theodor Damian și de M.N.Rusu, se regăsesc opere ale unor
oameni de cultură lansați în cenaclu.
În după-amiaza zilei de duminică, 22 septembrie a.c., în cadrul cenaclului,
au fost lansate două cărți de valoare: ”Flori de cactus” (poezii) de Dana Opriță și
”Cartea neiertăciunilor” (proză) de Roxana pavnotescu.
Despre autoare și despre aceste două cărți au vorbit: pr.prof.univ.dr. Theodor
Damian, președintele cenaclului, M.N.Rusu, critic și istoric literar, prof.univ.Valentina
Ciaprazi și prof. Mariana Terra, editor al revistei ”Romanian Journal”.
Doamna DANA OpRIȚĂ s-a născut
la 5 august 1960, în București. A
urmat și absolvit Facultatea de
Limba și Literatura Română (secția
română-franceză) din cadrul
Universității din București. Este
doctor în filologie și colaborator la
mai multe reviste, printre care și
”Lumină Lină”. S-a stabilit în Statele
Unite în 2005 și locuiește în Carolina
de Nord.
Volumul de poezii ”Flori de cactus”
(antologie) a apărut, în acest an,
la editura JUNIMEA din Iași și este
dedicat părinților autoarei.
poeziile se situează în perimetrul
modern al rimelor interioare ilustrând
o idee sau un concept filosofic prin
metafore și paradigme originale.
poezia cu care începe volumul este fără titlu, dar cu o specială, aparent
ilogică semantică temporală, elocventă tocmai din acest motiv pentru relevarea
ideii de dor ce se face simțită în mirajul cuvintelor:
”Știu ce-a fost mâine,
dar niciodată n-am să pot înțelege
ce va fi ieri.
Și m-a cuprins tristețea
de depărtare și de necuprins,
o dorință nebună
de toamnă și de umbra ei albă.
Jocul cuvintelor ploaie
mă înlănțuie
și devin un nor
peste marginea abisului.
plouă.”
Cuvintele au o anumită ”flacără”a lor, numai a lor, așa cum și iubirea ne poate
inunda inima. Testamentul spiritual al poetei este acela de a se feri de dezamăgiri
și de a nu lăsa ”nimic nimănui” din această lume imperfectă:
”La flacăra lor, nu o dată am aprins ruguri de amintiri,
am inventat nu o dată adevăruri;
am învățat pe de rost lecția bătăilor în perete,
a frânghiilor agățate de țevi –
ca țipătul unui nou-născut, sufletul meu se încăpățâna să existe,
se încurca în propriile mărturisiri,
în panica singurătății de mâine..
La flacăra ta, iubire, am vrut să-mi încălzesc mâinile,
să ard trecutul, să-l uit,
ca pe vechiul album rătăcit în sertare,
ca pe vechea adresă dispărută demult.

Am vrut să te adorm, să nu las niciun semn despre mine,
să-mi dezlipesc de pe trup orice urmă lăsată de atingerea ta –
la flacăra lor mi-am citit destinul, mi-am semnat poemul:
nu am a lăsa nimic nimănui niciodată.”
(La flacăra cuvintelor)

Am rugat-o pe Dana Opriță să ne spună părerea despre vizita pe care urmează
s-o facă în India și despre experiența trăită în această zi, în cenaclu. Iată
răspunsul:
”Adevărul că nimic nu este întâmplător se dovedește a fi mereu o provocare.
Bunăoară, când, la începutul anului, am primit invitația de a participa, în India, la
al XXXIX-lea Congres Internațional al poeților (WCp), mi s-a părut că am intrat
într-un univers paralel. În 2019, gândul care își propune să unească poeți de pe
toată planeta este acela că ciocnirea dintre puterea poeziei și dorința de a crea
o lume în care nu există dificultăți în înțelegerea dintre oameni este cât se poate
de reală. Însă până la evenimentul din India (2 – 6 octombrie) am trăit o altă
minunată experiență: participarea la o ședință a cenaclului literar `Mihai Eminescu`
și a revistei `Lumină Lină` din New York. Invitația eminentului om de cultură și
desăvârșit poet, Theodor Damian, de a-mi lansa unul din volumele de poezie
publicat în acest an, `Flori de cactus`, m-a onorat. Întâlnirea cu alți desăvârșiți
slujitori ai cuvântului, criticii M.N.Rusu, Valentina Ciaprazi, Mariana Terra m-a
onorat de asemenea. Cuvintele rostite despre `Flori de cactus` de către părintele
Th. Damian și sensibila Valentina Ciaprazi , distinse voci și în critica literară, mau copleșit. Apoi întâlnirea și alternarea poeziei cu proza minunatului volum al
Roxanei pavnotescu, `Cartea neiertăciunilor`, de asemenea lansat, atmosfera
caldă, prietenoasă m-au emoționat și m-au asigurat că este falsă teama că
literatura și-a pierdut cititorii. Sentimentul pe care l-am trăit în acea duminică de
septembrie, acela că nu sunt singură în acest fascinant labirint numit poezie, că
pot comunica imediat chiar cu ființe pe care le vedeam întâia oară a fost o
perfectă exemplificare a temei CWp din acest an: Compasion through poetry”.
Doamna ROXANA pAVNOTESCU vine de pe meleagurile bănățene ale
Aradului, unde a văzut lumina zilei în 6 decembrie 1958, dar a trăit la București,
până la stabilirea rezidenței în Statele Unite. Este absolventă a Institutului
politehnic din Capitală, Facultatea de Calculatoare. În prezent, locuiește în
Long Island.
”Cartea neiertăciunilor” a apărut
în anul 2018 la Editura JUNIMEA
din Iași și este un jurnal sui-generis,
o introspecție complexă în viața
autoarei, cu insistență pe creionarea
portretului fizic și moral al mamei
Mia, căreia îi este dedicată cartea.
portretul mamei apare nuanțat în
linii realiste, cu semnificații profund
filosofice, în lumini și umbre, și,
de aceea, volumul se constituie
drept o carte a omagiului necosmetizat.
Trecerea mamei în lumea
eternă este prezentată în rânduri
care emană o semnificație complexă: ”Când mama s-a întors la
Dumnezeu, acea parte din ea care
s-a integrat în mine m-a apropiat semnificativ de moarte și de rosturile ei. Mai
exact, am avut sentimentul îndumnezeirii. Alții îl dobândesc fără să treacă prin
experiențe devastatoare, se nasc cu el și-l cultivă sau, pur și simplu, îi acordă
timp. E ciudat că trebuie să moară cineva apropiat, adică o mare parte din tine,
ca să începi să dai atenție misterelor vieții. până atunci te pierzi, consumi și te
irosești în nimicuri care-ți complică viața și-ți împuținează spiritul.” (pag. 90)
O privire, o carte, un cuvânt, o melodie, una sau mai multe la un loc
declanșează celebrul efect proustian din ”În căutarea timpului pierdut”, întâlnit în
această carte.
Iată sensul neașteptat al cuvântului ”ficțiune”: ”Cum definești ficțiunea? O
formulă, nu întotdeauna stabilă, de a ascunde realitatea? Și atunci, realitatea ce
e? O proiecție dramatică a unei ficțiuni neînchipuite, încă. Deci, amândouă sunt
cam același lucru, depinde doar cine le scrie sau le trăiește. Despre ce scriem?
Despre noi, despre voi, despre ceilalți, și apoi iar despre noi, ne învârtim în cerc
sau, mai exact, în jurul cozii.
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Ce rost are să te străduiești să scrii ficțiune, când ai putea vorbi, cu sinceritate și
curaj, despre propria ta persoană spunând același lucru?... Avem o părere
aproximativă și relativă despre noi înșine. portretul e, de cele mai multe ori,
static și stereotip, numai pentru că vizează un profil, pe care te străduiești să-l ții
cât mai departe de propria persoană. De altfel, scrisul însuși, nemaifiind executat
de mână, e numai pe jumătate autentic. De când s-a inventat tiparnița, cel careți recuperează scrisul, a început să piardă mult din afectul lui. La fel cum s-a uniformizat scrisul în tipar, tot așa s-a uniformizat și spiritul cititor. Scrisul s-a
îmbrăcat pompos în diferite fonturi, mai groase, mai grațioase, mai aplecate, la
fel cum spiritul impostor s-a deghizat în fantoșe.” (pag. 158)
De multe ori progresul tehnic alterează, chiar poate distruge frumusețea
primei și simplei autenticități. Este evident pentru cei mai mulți oameni că
”drogul secolului XXI este digitalul”, computerul sofisticat, celularul și alte invenții
care, pe lângă faptul că aduc avantaje indiscutabile, estompează, de multe ori,
spontaneitatea, bucuria comunicării directe prin cuvânt sau cu pixul pe hârtie. Și
tocmai acest aspect negativ al progresului este subliniat cu franchețe.
Impresionante sunt și reflecțiile despre timp, acest inamic al vieții.
”Nu mai e timp de timp. Ziua se termină înainte de-a te dumiri. Noaptea îți pare
mai generoasă, dar în bună măsură ar trebui dormită, ca să poți funcționa, cât
de cât, în timpul zilei. Timpul se tot subțiază, nu mai există acel răgaz plăcut,
acea lâncezeală legănată a copilăriei, îți scapă printre degete... Nu mai este
timp nici de pierdut, nici de câștigat... A mai rămas doar timp de memorie și
uitare – un timp dezlânat cu meandrele și întoarcerile copilăriei. El nu poate să
moară, îl regăsim discontinuu în crâmpeie de amintiri. De când mama s-a dus,
timpul actual există tot mai puțin. I-a luat locul timpul morții… Timpul morții nu
poate fi oprit, nici invers nu poate fi derulat”. (pag. 251 - 252)
Finalul secvenței are vibrația neplăcută a adevărului chinuit, spus fără
menajamente. Deși a făcut multe și frumoase în viața ei de dascăl, mama
autoarei nu a avut timp să le facă pe toate. poate spune cineva că a avut timp
de toate? Nu, nu cred, căci nouă, tuturor, ne lipsește timp de timp. Iar ce-a trecut
nu poate fi recuperat. Aceste idei, alături de multe altele despre ale vieții,
adaugă complexitate enunțului.
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Despre experiența trăită la sesiunea de cenaclu din seara de duminică,
Roxana pavnotescu ne-a spus: ”A fost o seară dintre acelea pe care nu vrei să
le uiți, o seară luminoasă la cenaclul condus de charismaticul părinte și poet
Theodor Damian. Mărturisesc, nu m-a încântat niciodată ideea de cenaclu
literar, nici în liceu când cochetam adolescentin cu ale scrisului. A `asculta`
poezie (fie și proză) mi se părea incompatibil cu modul meu de receptare și
direcționare a atenției. Auzisem lucruri deosebite despre părintele Damian,
revista `Lumină Lină` și Cenaclul Literar `Mihai Eminescu` pe care le conducea.
Iată-mă, deci, printr-o `întâmplare a ființei mele`, într-un neașteptat concurs de
împrejurări – la inițiativa Danei Opriță – în labirintul din subsolul unei biserici din
Queens, unde `lumina lină` răzbătea prin tainice căi, călăuzită de luminatul
părinte. I-am simțit căldura binecuvântată încă de la intrare, unde distinșii
membri ai cenaclului m-au întâmpinat cu gesturi și cuvinte familiale. M-am simțit
deodată înconjurată de suflete cu vocație, entuziaste, delicate, al căror cuvânt
vădea un înalt profesionalism. Fiecare idee susținută și documentată era
inspirată, părea produsul unei fine observații ce nu putea surveni decât printr-o
aprofundare a lecturii în discuție. `Cartea neiertăciunilor`, re-lansată pe acest
continent, s-a bucurat aici de gazde formidabile care, într-un gest de grație, au
rezonat deplin cu conținutul ei. Și asta pentru că, în lumina unei profesionale
credințe, i s-a acordat timpul necesar pătrunderii în spiritul unei creații care, mai
presus de un exercițiu estetic, se vrea o experiență autentică a suferinței și transcenderii ei pe calea eliberatoare a scrisului. Mulțumesc membrilor cenaclului
`Eminescu` pentru gestul și onoarea pe care mi-au făcut-o, părintelui Damian,
domnului M.N.Rusu și doamnei Mariana Terra pentru inspiratele comentarii
critice.”
Mulțumim și noi celor două distinse scriitoare și le așteptăm cu drag să
revină în mijlocul nostru. prin creațiile lor literare, doamnele Roxana pavnotescu
și Dana Opriță fac parte, fără îndoială, din elita scriitorilor de mare valoare din
literatura română contemporană.
Iana Târnăvean
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Vitejia românilor.

Ce spuneau străinii de acum 500 de ani despre
curajul strămoșilor noștri pe câmpul de luptă

Vitejia legendară a românilor a fost prezentată de istoriografia și cinematografia
din perioada comunistă. Dincolo de istoria propagandistă, există mărturii în
special ale cronicarilor străini despre felul în care se comportau românii la război
de-a lungul timpului.
De-a lungul timpurilor, ținuturile carpato-danubiano-pontice au fost, cu mici
pauze, un adevărat câmp de luptă. Aflate într-o poziție strategică în nordul
Balcanilor și la întretăierea marilor drumuri comerciale ce legau nordul de sud și
estul de vest, principatele și formațiunile statale românești au fost în permanență
amenințate de vecini puternici și mari imperii.
Fie se aflau în drumul otomanilor către vest, fie erau râvnite de puternicele
regate ale Poloniei și Ungariei pentru resursele importante aflate pe teritoriul lor,
Moldova și Țara Românească au dus o continuă luptă pentru menținerea
independenței sau măcar a integrității teritoriale.
Despre cum se comportau valahii pe câmpul de luptă au scris numeroși călători
sau diplomați străini participanți sau simpli martori a războaielor care au înroșit
Balcanii în Evul Mediu.
Vlahii, ucigașii de vikingi
Printre primele mențiuni ale vlahilor de la începuturile Evului Mediu sunt de
origine scandinavă. Culmea, vlahii sunt atestați ca o populație războinică chiar
de către temuții vikingi. Mai precis, prima dintre aceste atestări este semnalată
pe o piatră comemorativă de pe insula Gotland, din localitatea Sjonhem. Pe
această piatră din secolul al XI-lea, adică încă în perioada de glorie a epocii
vikinge în estul Europei, se pomenește că varegul Rodfos, probabil o căpetenie
vikingă, a fost omorât de „blakumen în timpul călătoriei în străinătate”. Cel mai
probabil evenimentul a avut loc la răsărit de Carpați, într-o confruntare cu
comunitățile vlahilor din zona de astăzi Moldovei. Este cunoscut faptul că vikingii
suedezi au călătorit până în zona Mării Negre.
„Etnonimul blakumen reprezintă, potrivit părerii aproape unanime a specialiștilor,
o formă scandinavă a numelui vlahilor. Dat fiind că drumul obișnuit al varegilor
de pe coastele baltice către Constantinopol trecea de-a lungul litoralului
moldovenesc al Mării Negre, este firesc să admintem că românii întâlniți de
Rodfos erau cei ce locuiau la răsărit de arcul carpatic”, arată reputatul academician
Victor Spinei în lucrarea sa „Moldova în secolele XI-XIV”. A ucide o căpetenie
vikingă, precizează istoricii, însoțită mereu de războinici printre care și temuții
berserkeri, era o ispravă la care puțini se încumetau. Vlahii de la începutul
Evului Mediu, contrar unei imagini idilice încetățenite, de agricultori și păstori,
așa cum îi arată vechile izvoare, aveau preocupări deosebot de războinice, fiind
mai degrabă mercenari, implicați în conflictele dintre ruși, vikingi, popoare ale
stepei și bizantini.
Un alt document scandinav, mai precis este vorba de o poveste „Saga lui
Eymund”, îi prezintă pe vlahi în aceeași postură, de războinici care sunt luați ca
mercenari într-un conflict dintre doi vikingi stăpâni ai teritoriilor kievene și rusești.
Puterea militară a vlahilor era apreciată odată ce au fost implicați într-un conflict
între două tabere, cu o puternică tradiție războinică. Mai precis este vorba de
luptele dintre Burizleif, cunoscut în tinuturile rusești drept Sviatopolk și Iarizleif
sau Iaroslav. Acesta din urmă avea în componența armatei și vlahi, numiți
blakumen, dar și pecenegi. Totodată, vlahii sunt pomeniți și alte izvoare, precum
cel scris de Ottokar de Styria, în care sunt prezentați ca războinici și mercenari
implicați în luptele din Balcani.

Moldovenii lui Ștefan cel Mare, războinici de temut
Vitejia românilor pe câmpul de luptă a devenit legendară, însă în timpul marilor
voievozi războinici, precum Mircea cel Bătrân sau Ștefan cel Mare. Chiar și în
timpul lui Alexandru cel Bun, cunoscut mai mult ca un bun administrator, curajul
oștenilor moldoveni și priceperea acestora în război sunt lăudate cu prilejul
luptelor polonilor cu teutonii la Grunwald(1410) și Marienburg( 1422). O forță
impresionantă de cavaleri teutoni, adevărați specialiști ai războiului, a fost
distrusă de un detașament moldovenesc de cavalerie ușoară, lucru care arată o
pricepere deosebită în arta războiului.
„Văzându-i puțini la număr,
cavalerii teutoni îi atacă.
Moldovenii se reped la o
pădure, în care descalecă
și se adăpostesc de
vedere. Cavalerii se iau
după dânșii. Moldovenii îi
primesc cu o ploaie de
săgeți care culcă la pământ
primul rând al cavalerilor.
Restul se împrăștie.
Moldovenii se întorc, în
tabără, cu pradă și cu prizonieri”, arăta cronicarul
Jan Dlugosz impresionat de faptele de arme ale moldovenilor. Totodată, faima
de viteji pe câmpul de luptă moldovenii au câștigat-o în urma reorganizării
militare din timpul lui Ștefan cel Mare și mai ales în urma victoriilor obținute în
fața maghiarilor, polonezilor și a turcilor.
Trimișii străini erau impresionați de curajul și priceperea luptătorilor moldoveni.
„Supușii (n.r. ai lui Ștefan cel Mare) sunt toți bărbați viteji, ageri și nu făcuți să
stea pe perne, ci la război pe câmpul de luptă. Acest domn prea vestit poate să
ridice la luptă 60.000 de oameni de ispravă, adică 40.000 de călăreți și 20.000
de pedeștri”, arăta medicul venețian Matteo Muriano, într-o scrisoare către
dogele republicii Veneției. Totodată, acest trimis al dogelui preciza că moldovenii
sunt războinici redutabili în fața cărora tremurau turcii de la granițele imperiului.
„Turcii au mare frică de acest domn și de creștinii ce și-ar face drum prin această
țară”, preciza medicul în aceeași scrisoare. Moldovenii, se spune mânuiau, cu
pricepere, spada, lancea și ghioaga, dar erau și foarte buni arcași.
„Ei urmează mai mult îndeletnicirea războiului”
Călătorii sau diplomații străini continuă să facă precizări cu privire la vitejia
românilor din Moldova, dar și din Țara Românească, pe aproape tot parcursul
Evului Mediu. Iată ce spune eruditul italian Antonio Maria Graziani despre
calitățile războinice ale românilor, la 1564.
„Oamenii sunt de felul lor șireți, cu trupul înalt și vârtos și sunt cruzi în război.
Sunt înarmați cu sulițe foarte lungi, cu scut și cu sabie încovoiată, arme îndeosebi
turcești. Câțiva folosesc buzdugane de fier și cei mai mulți securea. Se încaieră
la luptă cu atâta îndrăzneală, cu atâta dispreț de dușman și încredere în sine
încât cu puține forțe au bătut adeseori, chiar oștiri puternice de ale vecinilor lor.
Au fost supuși de tuci mai mult din faptul că erau slăbiți de dezbinările dintre ei
decât înfrânți în luptă”, preciza italianul. Totodată, aceștia îi prezintă pe români
ca pe un popor războinic care deseori trece în teritoriile tătarilor și atacă.

Războiul călare și tacticile de guerilă, specialitățile valahilor
Cronicarii și călătorii străini prezintă o altfel de realitate decât cea încetățenită de
multe ori în imaginariul colectiv. De multe ori, în principal în cinematografia din
perioada comunistă, armatele românilor erau prezentate ca fiind formate în
mare parte din țărani pedeștri. Mărturiile scrise ale străinilor arată că de fapt
grosul armatelor românești din Țara Românească, dar în special din Moldova,
era format din cavalerie.
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Peste 40.000 de călăreți, după cum arată și Muriano, în vremea lui Ștefan cel
Mare, o forță de cavalerie formidabilă, ușoară și pricepută.
Același lucru îl arată și Graziani, lăudând priceprea valahilor în lupta călare.
„La acele neamuri nu se folosește aproape deloc pedestrimea, atât fiind că este
alcătuită din oamenii cei mai de jos, cât și fiindcă este fără rost din cauza iuțelii
și a mulțimii cailor”, preciza italianul în secolul al XVI lea. Renumite erau de
asemenea hergheliile moldovenești și priceperea vlahilor în a trage cu arcul din
goana calului, la fel ca și tătarii. Infanteria era ca un fel de suport al acestei
cavalerii, capabile însă să lupte și pe jos. Infanteriștii erau la rândul lor după cum
arată cronicile, experți în războiul de guerrilă.
„Îmbrăcați într-o dimie de culoare brună, grosolană și peste măsură de păroasă.
Acoperiți pe cap cu o căciulă ascuțită de același fel în firmă de piramidă și
încălțați cu opinci și cu fețele negre din cauza bărbii, a părului lung și nepieptănat,
înarmați numai cu un țăpoi și o cnasă legată de o prăjină, nespus de sprinteni,
aleargă departe în număr mare prin acele păduri și munți și atacă peste tot locul,
deopotrivă rândurile dușmanilor, fie ele cele din față sau de la mijloc sau de la
urmă. Și chiar în toate nopțile îi hărțuiesc cu mai mari pierderi pentru aceia,
prădându-i, ba încăierându-se cu ei în mici lupte și silindu-i să stea treji”, se
arată în „Descrierea Transilvaniei, Moldovei și Țării Românești” realizată de
Anton Verancsics Vebantio în secolul al XVI lea, mărturie prezentă în colecția
„Călători străini”, volumul 2.
Românii, considerați viteji și în epoca modernă
Vitejia românilor pe câmpul de luptă nu a fost remarcată doar în Evul Mediu.
Ziarele și oamenii politici ai secolului XIX și începutul secolului XX remarcau
calitățile soldaților români și mai ales curajul acestora în luptă. Chiar și mica
încăierare de pe Dealul Spirii de la 1848 a scos la iveală curajul românilor,
aproximativ 750 de ostași români ținând pe loc aproape 4 ore, peste 9000 de
soldați turci, provocându-le pagube semnificative.
Cele mai importante referințe cu privire la curajul soldaților români au apărut
însă în perioada 1877-1878, când soldații români au participat la războiul de
independență, învingând alături de ruși, Imperiul Otoman, într-o serie de bătălii
epice pentru redutele Grivița și Plevna. Ostașii români au fost apreciați de
oficialii străini, dar și de presa europeană. „Este clar pentru orice militar imparțial
că, fără ajutorul forțelor române, întreaga armată rusă ar fi fost inevitabil aruncată
înapoi în Dunăre”, preciza, în 1878, generalul englez Baker.

Ziarul „Bien public”, care apărea în secolul XIX în Belgia, prezenta elogios
contribuția românilor la război: „Au luat marea parte la asaltul Plevnei și la
înfrângerea definitivă a lui Osman Pașa”. Chiar și în timpul Primului Război
Mondial, curajul soldatului român a fost remarcat. Iată ce scria ziarul britanic
„The Times” în 1917, după o întreagă serie de victorii românești, singuri în fața a
trei armate de ocupație: „Românii s-au bătut cu un eroism mai presus de orice
laudă. Soldații germani au fost atât de violent atacați încât aruncau armele
pentru afugi mai iute, ca să nu fie făcuți prizonieri”.
Totodată și premierul Lloyd George s-a arătat impresionat de curajul soldatului
român. ” Soldatul român a dovedit omenirii că este soldatul cel mai viteaz din
lume când i se dă posibilitatea să-și demonstreze această vitejie”.
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Tudor gheorghe:
A fi european nu înseamnă a renunța
la valorile tale naționale.

La greci nu iei bacalaureatul dacă nu știi dansurile tradiționale

A fi european nu înseamnă a renunța la valorile naționale și nu trebuie să uităm
că tot ce a existat de valoare în țara asta a plecat de la tradiția populară, a
declarat maestrul Tudor Gheorghe într-un interviu pentru Ziarul Lumina.
Maestrul Tudor Gheorghe subliniază, în acest interviu de colecție, că trebuie
să ne protejăm valorile tradiționale românești, pentru că ele stau la baza
identității noastre naționale.
„Nu sunt individul absurd să spun: gata, trebuie să tragem un clopot de sticlă
peste satul românesc, să redescoperim opinca, să-i vedem din nou pe țărani
plini de noroi, nădușiți, transpirați, munciți, nebărbieriți, asudați, nici pe departe.
Eu vreau să intru în curtea unui țăran român astăzi, indiferent din ce zonă a
țării este, să-i bat în poartă, el să mă recunoască, să mă invite în casă, să mă
întrebe: Domnul Tudor, vreți un pahar cu apă? Cu gheață sau fără gheață?
Vreți să opresc aerul condiționat? Eu vreau ca el să aibă toate astea, nu mă
deranjează, dar duminica să-și pună costumul de sărbătoare, să-și ia copilașii
de mână și să se ducă la biserică. Și duminică după masă să încingă o horă,
să nu uite lucrurile astea! Toate sunt esențiale pentru păstrarea frumuseții și
acurateții poporului român, căci de aici venim. Da, eu nu am nimic împotrivă.
Sunt un tip care vrea civilizație europeană, nu sunt absurd. Europa ne-a dat și
ne dă lucruri importante, dar ne-a și luat lucruri importante. Mă doare sufletul
când văd că renunțăm la lucrurile noastre de bază. Noi avem valori inestimabile
și stăm cu gurile căscate și adunăm ciurucuri din punct de vedere spiritual.
Acest lucru este dureros!”, a explicat Tudor Gheorghe.
Potrivit maestrului, tot ce a existat valoare în această țară a plecat de la tradiția
populară.
„Începând de la Eminescu, unde întâlnești elemente populare câte vrei, la
Enescu, la Brâncuși, deci în tot spațiul artistic noi am rezistat și ne-am impus
pe plan internațional prin autenticitate, prin forța care ne-a venit din capacitatea
creatoare. Or a renunța la acest lucru este o aberație”, a menționat Tudor Gheorghe.
Maestrul a amintit de greci, unde dansurile tradiționale sunt probă de bacalaureat.
DIn păcate, românii nu știu să joace dansurile populare.
„Noi trebuie să învățăm un lucru de la greci. La ei nu iei bacalaureatul dacă nu
știi dansurile tradiționale ale grecilor. Se studiază în liceu. De aceea, oriunde
se întâlnesc mai mulți greci într-o cârciumă, indiferent unde sunt, dansează și
cântă imediat, pentru că ei știu. Românii mei mai mult de trei cântece populare
nu știu să cânte și când îi pui să joace o horă sau o sârbă, se încurcă între ei
definitiv. Ar trebui reintrodus ca studiu obligatoriu în școală, din clasa I, dansul
popular. Astfel, când termini liceul să știi: o horă, o sârbă, o învârtită, un brâu,
din fiecare zonă a țării câte un dans tradițional”, a explicat Tudor Gheorghe .
www.activenews.ro
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Lucruri pe care
Femeile Inteligente nu le fac
după 45 de ani

Este imposibil sa nu fiti de acord
cu afirmatia ca o femeie este
mereu tanara, la orice varsta.
O femeie nu imbatraneste, dar
pentru asta trebuie sa lucrati
putin!
Ce nu face o femeie matura, de
sine statatoare si care are incredere in sine:

1. Nu uita sa aiba grija de ea
Intelegem ca aveti un sot, copii, un caine si o casa, iar cea
mai mare parte a salariului se indreapta catre familie. Este
necesar sa aveti grija de voi, inainte de toate. Desigur,
rudele si prieteni sunt importanti.
Dar! Nu puteti trai numai pentru binele altora, uneori trebuie sa va faceti placere. In fiecare luna, oferiti-va un mic
cadou: o pereche de pantofi, o bluza sau o sedinta la un salon de infrumusetare. Sigur ca rudele dvs. doresc sa vada si
mama, sotia, sora lor frumoasa, eleganta si fericita.
2. Nu se axeaza doar pe tunsori clasice sau par lung
Principala problema a femeilor: Cine a spus ca parul scurt
nu este frumos? Acum este momentul pentru a experimenta
o noua coafura: incercati si o tunsoare mai scurta, stilul
bob este o alegere excelenta. Adaugati o nuanta de rosu
sau faceti accente americane. Parul este decorarea principala
a unei femei la absolut orice varsta.
In plus, nu uitati produsele pentru ingrijirea parului:
folositi protectia termica, faceti masti nutritive si mergeti
in mod regulat la coafor. Cu grija potrivita, parul va fi
cartea dvs. de vizita.
3. Alegeti lucrurile „batranesti”
Unele femei decid dintr-o data: „Totul, tinerete s-a terminat,
nu mai purtati blugi, este timpul sa cumparati o haina de
blana, fara forma, o fusta inchisa la culoare, lunga pana la
podea si o bluza sintetica cu o imprimare florala.

Moda nu este pentru noi, ci doar pentru tinerele fete. ”
Speram cu sinceritate ca nu aveti astfel de ganduri, dar
daca brusc ati fost atrase sa cumparati un lucru absolut
ciudat si evident „pensionar”, spuneti imediat: „Oprestete!” Aminteste-ti ce se spune despre o femeie care a
implinit 45 de ani?
4. Alegeti lucruri prea tineresti.
Exista, de asemenea, o situatie inversa: incepeti sa va
imbracati ca si cum tocmai ati facut douazeci de ani.
Tricouri cu sloganuri stupide, bluze scurte, buzunare
enorme – aceste lucruri nu te vor face sa arati mai tanara.
Dimpotriva, acestea subliniaza discrepanta dintre varsta si
stilul tau.
Imbracamintea pentru adolescenti este un lucru din trecut:
trebuie sa fie realizata si acceptata. Crede-ma, vei arata de
o suta de ori mai bine daca treci la lucrurile putin mai
simple (si asta nu inseamna „plictisitor”) si costume elegante.
Puteti urmari toate tendintele la moda (sau aproape toate)
si, in acelasi timp, ramaneti o femeie matura luxurianta,
recomanda mesajeinspirationale.com.
5. Nu urmati tendintele.
Vorbind despre tendinte. O alta greseala obisnuita a
femeilor dupa 45 de ani nu se mai uita la ce se intampla in
lumea modei. Este clar ca practic nu ai timp sa citesti toate
portaluri de moda si revistele de moda. Dar, in ciuda
acestui lucru, incearca cel putin ocazional sa te uiti la siteuri despre moda si stil.
In plus, majoritatea tendintelor nu au „restrictii de varsta”.
De exemplu, la moda in acest sezon, fusta denim care se
potriveste la orice femeie?
Da, numai ca in cazul tau este mai bine sa alegi lungimea
pana la genunchi sau putin deasupra lor. Ce zici de o vesta
lunga?
Desigur, poate fi purtata si la 15 si la 80 de ani. Pantofi cu
franjuri? De ce nu. Desigur, nu trebuie sa experimentezi
toate lucrurile, dar repetam inca o data: moda este
disponibila pentru toata lumea.
6. Ascundeti defectele, dar nu evidentiati meritele
Uita de haine fara forme si haos. Daca va ganditi: „Am
purta un hanorac – si nimeni nu-mi va observa burta sau
soldurile mari”, atunci gresiti foarte mult.

Imbracaminte fara forma te fac sa arati ca un balon sau un
dreptunghi mare. Ar trebui sa puteti nu numai sa ascundeti
defectele figurative, ci si sa evidentiati avantajele.
Ascundeti soldurile sub fustele midi, evidentiati talia cu o
curea groasa sau subtire, purtati jachete potrivite si bluze
cu gat V.
Creati siluete frumoase si demonstrati formele seductive.
Cand va opriti sa purtati „sacii”, oamenii din jurul dvs. vor
observa cat de atragatoare si fermecatoare sunteti.
7. Nu purtati tocuri
Daca acum 5 ani ati alergat de la domiciliu la locul de
munca, la gradinita, la scoala pana la un supermarket si
ati decis ca tocurile sunt incomode, nepractice si adidasi
in general cei mai comozi, ei, bine, atunci lucrurile stau
prost.
Sunt de acord sa nu mergi pe tocuri in fiecare zi pentru
nimic: din fericire, exista atatea modele comode cu talpa
ortopedica, joasa etc…dar inca ar trebui sa aveti unele
perechi de pantofi cu tocuri inalte in garderoba voastra. Si
purtati-le, de preferinta, nu doar de sarbatori. Alegeti
pantofi de piele care sa acopere calcaiul, purtati-i macar o
data pe saptamana.
8. Nu cumpara lenjerie ieftina
Se pare ca orice femeie matura isi poate permite 3-5
seturi de lenjerie buna. Si daca nu ai fonduri pentru un
sutien de la Victoria’s Secret, uita-te la magazine care au
articole de calitate, dar la preturi accesibile.
9. Nu uita de sanatate
Pentru a fi frumoasa si sanatoasa, o femeie are nevoie nu
numai de sport, ci si de vizita la un medic.
Lucrati, aveti grija de copii, dar salvati-va pe voi insiva –
amanati un drum la un medic pana cand bolile ascunse pe
care nu le vindecati va vor imbatrani mai repede decat o
dieta nesanatoasa si o lipsa de exercitii fizice.
Faceti teste, vizitati un medic generalist, dentist, ginecolog
cel putin o data pe an si amintiti-va odata pentru totdeauna:
o femeie frumoasa este o femeie sanatoasa.
secretele.com
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Pericolul de lângă tine: 5g

– instrumentul perfect de control al
populaţiei bazate pe supraveghere
şi inteligenţă artificială

Ar putea fi folosită tehnologia 5G ca armă de distrugere în
masă împotriva creierelor și corpurilor noastre?

Trecerea de la 3G la 4G s-a realizat în mare parte pentru
a oferi proprietarilor de smartphone-uri o experiență mai
bună de navigare. De la 4G la 5G nu va fi la fel de simplu,
căci nu este vorba doar de smartphone-uri și tablete, ci
de extinderea ecosistemului pentru mai multe industrii
cum ar fi industria auto, automatizarea casei, fiecare cu
cerințe diferite în ceea ce privește modul în care rețelele
și standardele sunt proiectate și construite.
5G este o conexiune wireless construită special pentru a
ține pasul cu proliferarea dispozitivelor care au nevoie de
o conexiune la internet mobil. Nu mai este numai pentru
telefon și computer. Este destinată tuturor aparatele dvs.
de uz casnic, încuietori de ușă, camere de securitate,
mașini, dispozitive portabile, zgărzi pentru câini și multe
alte lucruri.
Îmi place tehnologia la fel ca oricărei persoane! Cine nu
vrea să descarce un film complet în câteva minute sau
mai puțin?
Dar merită prețul pe care îl putem plăti fizic, emoțional și
mental?
Ar putea fi folosită 5G ca arma de distrugere în masă împotriva creierelor și corpurilor noastre?
Poate fi folosită pentru controlul minții?
Potrivit Wikipedia, despre Rețeaua 5G:
FCC a aprobat spectrul pentru 5G, inclusiv banda de
frecvențe de 28 GHz, 37 GHz și 39 GHz, la 14 iulie 2016.
Alianța următoarelor generații de rețele mobile definește
următoarele cerințe pe care trebuie să le îndeplinească
un standard de 5G:
* rate de (transfer de) date de zeci de megaocteți pe
secundă, pentru zeci de mii de utilizatori
* rate de (transfer de) date de 100 MB pe secundă pentru
zonele metropolitane
* 1 GB pe secundă simultan pentru mulți angajați de la
aceelași etaj al unei clădiri de birouri
* câteva sute de mii de conexiuni simultane pentru
senzori wireless
* creșterea semnificativă a eficienței spectrale, în comparație
cu rețelele 4G
* îmbunătățirea acoperirii
* îmbunătățirea eficienței semnalului
* scăderea semnificativă a latenței, în comparație cu
rețeaua LTE.
În aprilie 2008, NASA a încheiat un parteneriat cu Geoff
Brown și compania Machine-to-Machine Intelligence (M2Mi)
Corp pentru a dezvolta tehnologia de comunicare 5G.
Un articol al consultantului guru al EMF din Marea Britanie,
datat 13 martie 2017, titra: Radiațiile de telecomunicații
5G – instrumentul perfect pentru modificarea în masă perioada de veghe a undelor cerebrale umane.
El a afirmat că FCC funcționează exclusiv în numele industriilor de telecomunicații, acordându-le, nici mai mult și
nici mai puțin, acces la undele radio.
Nicăieri în documentul lor nu se menționează siguranța
sau bunăstarea consumatorilor.
Implicațiile 5G asupra bunăstării și siguranței consumatorilor
nu se prezintă bine dintr-un singur motiv, dispozitivele
care vor funcționa în spectrul electromagnetic de 5G vor
folosi antene foarte mici de la câteva milimetri până la un
centimetru în lungime. Aceasta înseamnă că industria va
putea produce aceste antene în masă și le va pune peste
tot, în special în zonele urbane. Avantajele utilizării
antenelor foarte mici în lungimea de undă de milimetru
este că se pot alimenta mai multe antene în diverse rețele
de configurație, de exemplu, șiruri de antene verticale
sau orizontale pentru unde ghidate conic sau configurații
cu un tip de radiație larg-direcțional. Aceste tipuri de
proiectare a antenei se concentrează în cea mai mare
parte pe puterea de transmisie în direcții specificate și nu
se blochează sau se întrerupe prin structuri.

În 2016, au fost publicate studii medicale și epidemiologice
care ilustrează sau corelează efectele biologice adverse
cu utilizarea tehnologiei telefonului mobil sau Wi-Fi.
Folosirea frecvențelor chiar mai mari de 5 GHz și până la
100 GHz va comprima intervalul de timp în care se
manifestă cancerele și alte efecte biologice în societate.
Oricine poate ghici ce se poate întâmpla în ceea ce
privește siguranța biologică, totuși este clar că natura
pulsată a acestor frecvențe înalte, a acestor semnale de
intensitate înaltă nu aduc vesti bune pentru omenire, în
special în ceea ce privește funcționarea ADN-ului nostru.
La fel ca tehnologia telefoanelor mobile, noi, consumatorii,
jucăm rolul de cobai în ceea ce privește siguranța. Faptul
că industria telecomunicațiilor nu a menționat acest lucru
este pentru că, dezvoltarea unei rețele eficiente de semnale
în mediul urban implică instalarea a multor mii de noi
emițătoare.
Datorită dimensiunilor reduse ale acestor antene, ele pot
fi instalate în tot felul de structuri urbane care sugerează
că cel puțin pentru locuitorii din mediul urban nu va exista
scăpare de expunerea la aceste frecvențe cu microunde
foarte dăunătoare. De asemenea, simt că atunci când
aceste antene vor fi amplasate, va fi relativ ușor să fie
modificate și manipulate funcțiile undelor cerebrale ale
utilizatorilor (antenelor) și ale celor apropiați. Suma
informațiilor auxiliare care pot fi transmise sau atașate la
frecvența principală de transport a unui astfel de sistem
de rețele de telecomunicații este potențial enormă.
Amintim de asemenea sistemul TETRA: Tehnologia de
control al minții din Marea Britanie și zombificarea politiei
britanice au fost o realitate. Sursa CH4 News, 5 Feb.,
2001
Noul sistem de microunde Home Office numit TETRA va
fi suportul comunicațiilor britanice de poliție și va fi plasat
în fiecare centru cu populație numeroasă. Guvernul britanic
a cheltuit 2 miliarde și jumătate de lire sterline pe o rețea
de transmițătoare cu microunde cu modulație pulsată de
400 MHz, care transmitea 17,6 Hz în creierul tuturor
polițiștilor britanici și al oricui trăiește în apropierea
transmițătorilor planificați, pentru a fi utilizat în cercetările
CIA asupra controlului în mod optim al minții.
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Ale cărui efecte sunt întreruperi în rețelele neuronale,
conducând la schimbări de comportament și caracter, de
asemenea, comportament maniacal, urmat de epuizare
nervoasă, de asemenea, întreruperea funcției cerebrale
superioare, ducând la așa numita zombificare, pentru a
numi doar câteva! Sistemul TETRA va inunda, de asemenea,
subteranele New York-ului și ale Londrei, astfel încât
navetiștii vor fi expuși în mod regulat la modificări comportamentale în timpul orelor de vârf.
Acest sistem va fi utilizat în toate departamentele de
poliție din Marea Britanie și în serviciile de urgență până
la sfârșitul anului (acesta se întâmpla în anul 2001).
30.000 de transmițători vor fi plasați pretutindeni în țară,
pentru a maximiza efectele asupra populației britanice
locale – controlul minții masive! oricine s-a plâns de
aceste transmițătoare a primit o scrisoare din partea Guvernului prin care e informat că, în cazul în care transmițătorii
nu sunt poziționați acolo unde guvernul dorește, nu poate
exista nici o garanție a protecției poliției, ceea ce va
conduce la creșterea primelor de asigurare pentru proprietarii
de case.
Ați auzit de tehnologia pe bază de microunde ”Voice-ToSkull” (s-ar putea traduce ca ”Vocea din cap”)? Patent
SUA 4,877,027 Brunkan – 31 octombrie, 1989
Sunetul este indus în capul unei persoane prin radiația
exercitată asupra capului cu microunde în intervalul de
100 megahertzi până la 10.000 megahertzi, care sunt
modulați cu o anumită formă de undă. Forma de undă
constă în ”explozii” (bursts-explozii, izbucniri) modulate
prin frecvență. Fiecare serie/”explozie” este alcătuită din
zece până la douăzeci de impulsuri distribuite uniform,
grupate strâns împreună. Lățimea ”exploziei” este între
500 nanosecunde și 100 microsecunde. Lățimea impulsului
este cuprinsă între 10 nanosecunde și 1 microsecundă.
”Exploziile” sunt modulate în mod frecvent de intrarea
audio pentru a crea senzația de auz la persoana al cărei
cap este iradiat. Tipul ”psiho-electronic” de control al minții
pe care îl discut aici este hărțuirea ascunsă și necontenită
a cetățenilor nevinovați, care trăiesc în casele și comunitățile
lor, și este răspândit în prezent în întreaga lume. Această
hărțuire include atacurile mintale / corporale electronice,
hărțuirea stradală, distrugerea relațiilor de familie și a
altor relații și distrugerea carierei.
Tehnologia actuală care generează ”Vocea din cap” nu
poate fi oprită de nici o ecranare electromagnetică
cunoscută, fapt ce demonstrează cât de avansată a
devenit tehnologia clasificată de control al minții.
Gândiți-vă la tehnologia pentru persoanele surde, pot
auzi (în funcție de tipul de pierdere a auzului) cu ajutorul
unor dispozitive numite neurofoane. Neurofonul ocolește
întregul proces obișnuit de auz. Dr. Patrick Flanagan a
descoperit un simț suplimentar pe care toată lumea îl are,
dar pe care de obicei nu îl folosim: putem auzi prin pielea
noastră. Neurofoanele produc vibrații în partea superioară
a electrozilor. Aceste vibrații sunt transmise pe piele
imediat ce electrozii ating pielea. Pielea transferă apoi
vibrațiile. Pielea este cel mai mare organ al nostru și are
multe celule nervoase care funcționează ca niște senzori
mici. Stimulii receptați și stimulii transferați merg către
creier, apoi creierul îi decodifică. Nu vreau să intru mai
profund în detalii, acesta alcătuiește de unul singur un
subiect întreg.
Dar încerc doar să subliniez faptul că tehnologia există
acolo pentru a manipula oamenii în masă.
I-am putut vedea folosind mesajele subliminale comercializate
pentru a încuraja cumpărăturile, cum ar fi: … pur și simplu
nu pot să mă mai opresc să mă gândesc la cumpărături la
Macy’s sau mi-e dor deodată de Apple Bee’s. Dar aceștia
sunt cartofi mici față de cât de rău ar putea fi folosită
această tehnologie!

Acest articol își dorește să fie ceva de luat în considerare
și pentru a fi conștient de această nouă călătorie în lumea
tehnologiei 5G.
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ARTA R<ZBOIULUI - FOILETON

Arta razboiului este o carte care se invecineaza cu mitul. Cunoasterea oferita pe parcursul celor cateva sute de versete este una de tip biblic, iar misterul si numeroasele
incertitudini biobibliografice au generat un plus de fascinatie. Atat despre Sun Tzu, cat si despre Arta razboiului istoricii au foarte putine certitudini. S-a convenit ca tin
de secolul al V-lea i.Hr., o epoca in care China trecea de la o armata de tip feudal la una profesionista... In mod straniu, autorul nu face nici apologia conflictelor, nici un
elogiu pentru onoare. Dimpotriva, incurajeaza arta disimularii, a inselaciunii si a divizarii; ultimul capitol al cartii este dedicat spionilor si agentilor secreti. De altfel, in
ciuda conciziei si a frazarii esopice, Arta razboiului discuta marile si (la fel de) actualele probleme ale relatiilor dintre instantele de putere (fie ele state sau indivizi):
razboiul drept, legaturile dintre puterea politica si cea militara, raporturile cu dusmanii etc. Spiritul lui Sun Tzu este prezent in lumea contemporana, in tot ce tine de concurenta, de strategii de marketing, de calcul rece al profitului.

SUN TZU

ARTA RĂZBOIULUI

33. Dacă nu-ţi cunoşti nici inamicul şi nici pe tine însuţi,
eşti sigur că te vei găsi în primejdie în fiecare bătălie.
Li Ch'uan: "Astfel de oameni se numesc nebuni criminali.
La ce se pot aştepta ei decât la înfrângere."

24. Trebuie să se ştie că există cinci cazuri în care se
poate prevedea victoria.
25. Cel care ştie când trebuie şi când nu trebuie să
angajeze lupta, va fi victorios.
26. Cel care ştie cum să folosească forţa unei armate
mari şi forţa unei armate mici va fi victorios.
Tu Yu: "În cursul unui conflict sunt cazuri în care cei ce au
de partea lor superioritatea numerică nu pot să atace o
mână de oameni şi alte cazuri când cel slab poate să-l
învingă pe cel puternic. Cel care este capabil să
acţioneze asupra acestei categorii de împrejurări va fi
victorios".
27. Cel ale cărui trupe sunt unite în jurul unui obiectiv
comun va fi victorios.
Tu Yu: "De aceea, Mencius a spus: Anotimpul potrivit
contează mai puţin decât avantajele oferite de teren;
acestea, la rândul lor contează mai puţin decât armonia
relaţiilor omeneşti."
28. Cel care este prudent şi aşteaptă un inamic imprudent
va fi victorios.
Ch'en Hao: "Organizaţi o armată de neînvins şi aşteptaţi
momentul când inamicul va fi vulnerabil".
Ho Yen Hsi: "...Un nobil a spus: Să te bazezi pa ţărani şi
să nu faci pregătiri este cea mai mare dintre crime; să
fii gata dinainte pentru orice eventualitate este cea mai
mare dintre virtuţi".
29. Cel care are generali competenţi, feriţi de ingerinţele
suveranului va fi victorios.
Tu Yu: "...De aceea, maestrul Wang a spus: Să fixezi
întâlniri este de resortul suveranului, să decizi în materie
de luptă, este de resortul generalului".
Wang Li: "...Un suveran înzestrat cu o personalitate şi o
inteligenţă superioare trebuie să fie în măsură să
recunoască omul care-i convine, el trebuie să-i încredinţeze
răspunsurile şi să aştepte rezultatele".
Ho Yen Si: "...În război se pot produce o sută de schimbări
în cursul fiecărei etape. Când constaţi că este posibil,
înaintezi; când vezi că situaţia este grea, te retragi. A
spune că un general trebuie să aştepte ordinele unui
suveran în asemenea împrejurări, e ca şi cum ai informa
un superior că vrei să stingi un incendiu. Înainte ca
ordinul să vină, cenuşa va fi rece. Şi se mai spune că,
în asemenea împrejurări trebuie să fie consultat inspectorul
general al armatei. E ca şi cum, pentru a construi o
casă lângă drum, ai cere sfatul trecătorilor. Evident, nu
vei mai termina niciodată treaba".
"Să-l ţii din scurt pe un general competent, cerându-i, în
acelaşi timp, să suprime un inamic viclean, este ca şi
cum ai lega ogarul negru al hanilor şi apoi i-ai da ordin
să prindă iepuri. Care este diferenţa?"
30. Iată cele cinci cazuri precise în care calea către
victorie este cunoscută.
31. De aceea spun: "Cunoaşte-ţi inamicul şi cunoaşte-te
pe tine însuţi; într-o sută de bătălii nu te vei expune nici
unei primejdii".
32. Când nu-ţi cunoşti inamicul, dar te cunoşti pe tine
însuţi, şansele tale de victorie sau de înfrângere sunt
egale.

Sun Tzu a spus
1. În vremurile vechi, războinicii iscusiţi începeau prin a
deveni de neînvins, apoi aşteptau ca inamicul să fie
vulnerabil.
2. Invincibilitatea noastră depinde de noi, vulnerabilitatea
inamicului, de el.
3. În consecinţă, cei care sunt versaţi în arta războiului
pot ajunge invincibili, dar nu-l pot face în mod sigur pe
inamic vulnerabil.
Mei Yao Ch'en: "Pot să fac ceea ce depinde de mine;
ceea ce depinde de inamic nu e niciodată sigur."
4. Iată de ce se spune că e posibil să ştii cum să învingi,
fără ca aceasta să însemne că o vei şi face.
5. Invincibilitatea constă în apărare, iar şansele de victorie
în atac.
6. Te aperi când dispui de mijloace suficiente; ataci când
dispui de mijloace mai mult decât suficiente.
7. Cei care sunt experţi în arta apărării se ascund sub
nouă straturi de pământ; cei care sunt abili în arta
atacului se deplasează ca şi cum ar cădea din al
nouălea cer. Astfel, ei sunt capabili să se apere şi să-şi
asigure o victorie totală, în acelaşi timp.
8. A prevedea o victorie pe care primul venit poate s-o
prevadă nu este culmea abilităţii.
Tu Yu: "Cei care sunt experţi în arta pregătirii apărării
consideră esenţial să ţină seama de forţa obstacolelor,
cum sunt munţii, fluviile şi podişurile. Ei fac în aşa fel
încât inamicul să nu poată şti unde să atace. Ei parcă
se ascund sub al nouălea strat al pământului."
"Cei care sunt experţi în arta de a ataca, consideră că
esenţial să ţină seama de anotimpuri şi de avantajele
terenului; ci folosesc inundaţiile şi focul după împrejurări.
Ei fac în aşa fel ca inamicul să nu poată şti unde să se
pregătească. Ei declanşează atacul ca un trăznet ţâşnit
din al nouălea cer".
Li Ch'uang: "...Când Han Hsein nimici statul lui Chao, el
plecă de la Gâtul Puţului înainte de micul dejun. El
spuse: Vom distruge armata lui Chao. Apoi ne vom
regăsi pentru masă. Generalii care erau descurajaţi, se
prefăcură a fi de acord. Han Hsein îşi dispuse armata
în linie de bătaie, cu spatele la fluviu. Observându-i de
la înălţimea parapetelor, trupele Chao izbucniră într-un
râs zgomotos şi îl batjocoriră astfel. Generalul nu ştie
să conducă o armată! Han Hsin strivi atunci armata
Chao şi după ce-şi luă micul dejun, puse să fie decapitat
seniorul Ch'eng An."
Iată o pildă despre ceea ce scapă muritorilor de rând" ".
9. A triumfa în luptă şi a fi universal proclamat "expert", nu
constituie culmea abilităţii, pentru că pentru a ridica un
puf de toamnă nu ai nevoie de multă forţă; să deosebeşti
soarele de lună nu este o dovadă de clarviziune; să
auzi tunetul nu înseamnă că ai auzul fin.
Chang Yu: «Prin "puf de toamnă", Sun Tzu înţelege puful
iepurelui care, când vine toamna, este foarte uşor.»
10. În vechime, cei despre care se spunea că sunt experţi
în arta războiului bănuiau un inamic uşor de învins.
11. Iată de ce victoriile obţinute de un maestru în arta
militară nu aduceau acestuia nici faima înţelepciunii,
nici meritul vitejiei.

(5)
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IV
Dispuneri

Tu Mu: "Scapă înţelegerii comune victoria obţinută înainte
ca situaţia să se fi cristalizat. Cel care o dobândeşte nu
câştigă deci deloc o reputaţie de înţelepciune. Înainte
să-şi fi înroşit sabia în sânge, ţara inamică a capitulat".
Ho Yen Si: "...Când vă supuneţi inamicului fără luptă, cine
vă va proclama vitejia?"
12. Căci el îşi câştigă victoriile fără greş. "Fără greş"
înseamnă că, orice ar face, el îşi asigură victoria; el
învinge un inamic deja învins.
Chen Hao: "În materie de planificare, nici o mişcare inutilă;
în materie de strategie, nici un pas neîngăduit".
13. Iată de ce un comandant şef priceput face în aşa fel
încât să ocupe o poziţie care să-l pună la adăpost de
înfrângere şi el nu pierde nici o ocazie de a-şi surclasa
inamicul.
14. Astfel, o armată este victorioasă înainte de a căuta
bătălia; o armată sortită înfrângerii se bate fără speranţa
de a învinge.
Tu Mu: "...Ducele Li Ching din Wei a spus Calităţile indispensabile ale unui comandant sunt, înainte de toate,
clarviziunile, arta de a face să domnească armonia în
sânul armatei sale, o strategie chibzuită, dublată de
planuri pe termen lung, simţul anotimpurilor şi facultatea
de a înţelege factorii umani. Căci un general inapt să-şi
evalueze posibilităţile sau să-şi imagineze ce sunt
promptitudinea şi supleţea va înainta, când se va
prezenta ocazia de a ataca, cu un pas poticnit şi
şovăitor, privirea întoarsă cu îngrijorare mai întâi la
dreapta, apoi la stânga, şi el va fi capabil să întocmească
un plan. Dacă este credul se va încrede în rapoarte
nedemne de crezare, crezând ba una, ba alta. Tot atât
de temător ca o vulpe în retragere şi în avansare, el va
lăsa rândurile armatei sale să se risipească. Prin ce se
deosebeşte acest mod de acţiune de aruncarea unor
nevinovaţi în apă clocotită sau în foc? Nu este exact
acelaşi lucru cu a duce vacile şi oile să pască lângă lupi
şi lângă tigri?"
15. Cei care sunt experţi în arta războiului practică "Dao"
şi respectă legile; ei sunt, deci, în măsură să formuleze
o politică victorioasă.
Tu Mu: «Dao este calea omeniei şi a dreptăţii; "legile"
sunt reguli şi instituţii. Cei care excelează în arta
războiului cultivă, mai întâi, propriul lor simţ de dreptate
şi îşi protejează legile şi instituţiile lor. În acest fel ei fac
ca guvernul lor să fie de neînvins."
16. Căci, elementele artei militare sunt: în primul rând,
aprecierea spaţiului; în al doilea rând, evaluarea
cantităţilor; în al treilea rând, calculele; în al patrulea
rând, comparaţiile şi, în al cincilea rând, şansele de victorie.
17. Aprecierea spaţiului este în funcţie de teren.
18. Cantităţile decurg din apreciere, cifrele din cantităţi,
comparaţiile din cifre şi victoria din comparaţii.
Ho Yen Si: Prin teren trebuie să înţelegem, în acelaşi
timp, distanţele şi felul terenului; prin aprecieri calculul.
Înainte ca armata să fie pusă în mişcare, sunt efectuate
studii în ceea ce priveşte gradul de dificultate prezentat
de teritoriul inamic, cât de drepte sau întortochiate sunt
drumurile lui, cifrul efectivelor inamicului, valoarea
echipamentului său de război, starea moralului trupelor
acestuia. Sunt efectuate calcule pentru a se vedea
dacă inamicul poate fi atacat şi numai după aceea se
trece la mobilizarea popoulaţiei şi la înrolarea trupelor".
continuare în ediţia urmãtoare
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Cum să alungi
cancerul din casă

Cancerul reprezintă o amenințare pentru fiecare persoană
de pe planetă. În ciuda faptului că oamenii de știință nu
au încă o opinie comună despre motivul pentru care unii
oameni se îmbolnăvesc de cancer, iar alții nu, există mulți
factori, numiți cancerigeni, care cresc semnificativ riscul
apariției acestei boli. Acești factori afectează activitatea
vitală a celulelor, otrăvindu-le atât pe ele cât și spațiul extracelular care le înconjoară, limitând fluxul de substanțe
nutritive în celulă, slăbind sistemul imunitar, afectând
ADN-ul celulei, provocând mutații. Toate acestea conduc
la faptul că celulele sunt afectate și chiar riscă să moară.

Mecanismul genetic care le anulează moartea biologică
(apoptoza) le face puțin vizibile pentru sistemul imunitar,
le modifică radical metabolismul și, de asemenea, forțează
aceste celule la o diviziune necontrolată. Aceste celule
modificate primesc, de asemenea, capacitatea de a
suporta condiții foarte toxice și chiar acumulează o cantitate
mare de toxine și agenți patogeni (ceea ce explică
rezistența la chimioterapie a celulelor canceroase).
Deoarece petrecem cea mai mare parte a timpului acasă,
este recomandabil să îndepărtați toți acești factori cancerigeni
pentru prevenirea cancerului și este absolut necesar să
scăpați definitiv de ei dacă vi s-a stabilit un asemenea diagnostic.
Există mulți factori și în afara casei noastre care pot duce
la apariția cancerului. În primul rând, aceștia sunt factorii
dăunători din mediu înconjurător, lipsa substanțelor nutritive
(a nu confunda cu malnutriția), lipsa soarelui și a contactului
cu natura, climatul nefavorabil pentru dvs. etc.
Fiecare persoană ar fi binevenit să se străduiască să minimizeze efectele factorilor nocivi. Dar există și măsuri mai
puțin cunoscute, dar absolut necesare, care este indicat
să fie introduse în viața dvs., mai exact în casa dvs.
Iată 10 factori casnici care sunt cancerigeni sau care duc
la dezvoltarea cancerului.
Urmăriți nivelul radonului din casă
Radonul este un gaz inodor, incolor și este un produs
natural al descompunerii uraniului în pământ. Acesta intră
în casă prin pământ/podea. Este necesar trebui să fie
atenți la radon mai ales cei care locuiesc în case private
sau la primul etaj al clădirilor.

Metale toxice și alte toxine din ustensilele casnice
Înlocuiți toate vasele din teflon. Gazele toxice formate la
temperaturi ridicate sunt extrem de periculoase la fiecare
utilizare și sunt cancerigene.
Înlocuiți și vasele din aluminiu. Când este încălzit, aluminiul
poate pătrunde în alimentele și poate provoca diverse
boli ale sistemului nervos și imunitar. De asemenea, este
indicat să înlocuiți folia de aluminiu cu o hârtie specială.
Debarasați-vă de cuptorul cu microunde, deoarece, în
afară de radiațiile periculoase, alimentele dvs., fierte sau
încălzite în acesta, devin moarte și nerecunoscute de organism.
Covoarele sintetice, precum și mobilierul tapițat și alte
tipuri de mobilier, în care se folosesc substanțe pentru
mărirea rezistenței, cum ar fi cele anti-incendii, materiale
impermeabile, rezistente la vopsea etc., reprezintă, de
asemenea, un pericol în casa dumneavoastră. Acestea
conțin toate substanțele cancerigene cunoscute care
poluează aerul din casa dvs. prin eliberarea constantă a
particulelor nocive care sunt invizibile și inodore. Studiile
arată că aceste particule se acumulează în sângele
oamenilor într-un ritm alarmant, provocând cancer și alte
boli cronice.

Covoarele sunt deosebit de periculoase și pentru copiii
care se joacă pe ele și, în afară de inhalarea substanțelor
dăunătoare din covoare, ei își freacă pielea de ele. Iar la
contactul cu pielea, orice substanță ajunge în sânge în 30
de secunde.

Produse cosmetice și de îngrijire personală
Evaluați produsele dvs. cosmetice în ceea ce privește
conținutul în substanțe cancerigene, metale grele și xenohormoni. Orice femeie care folosește cosmetice primește
aproximativ 2,5 kg de substanțe nocive pe an, care sunt
absorbite prin piele. Când sunt aplicate pe piele, ele sunt
absorbite prin pori și ajung direct în sânge, otrăvind
țesuturile organismului, acumulându-se în ele,
supraîncărcând ficatul și sistemul imunitar, perturbând
activitatea hormonilor, provocând mutații în celule.
Pentru a reduce efectele distructive ale acestor substanțe
toxice pentru organism, este logic să începeți utilizarea
produselor cosmetice organice. Produsele cosmetice organice sau cosmeticele din ingrediente naturale pot fi
puțin mai scumpe, dar în cele din urmă veți economisi
prin faptul că vă veți trata mai puțin. Același aspect este
valabil și pentru produsele de îngrijire personală: șampoane,
geluri, deodorante, săpun, pastă de dinți etc.
Plasticul din casă și, mai ales, în bucătărie, nu este numai
un agent cancerigen periculos, ci duce și la infertilitate,
obezitate și intoxicație generală a organismului.
Nu mai cumpărați conserve, apă în sticle de plastic și
aruncați recipientele din plastic folosite pentru mâncare.
Atunci când materialul plastic este încălzit, acesta eliberează
vapori toxici care sunt absorbiți de mâncarea încălzită.
Acești aburi sunt toxici și cancerigeni.
Alimentele conservate ambalate în cutii de staniu și
aluminiu au de obicei o concentrație foarte mare de aceste
metale. Multe alimente conservate, în cursul prelucrării
sunt contaminate cu bisfenol A (BPA) – care este un
xeno-estrogen, care mărește expunerea țesuturilor organismului la estrogeni, provocând cancer și infertilitate.
De asemenea, cumpărați apă în sticle de sticlă.
Înlocuiți produsele de curățat din casa dvs.
Cercetătorii au descoperit că femeile care folosesc foarte
frecvent produse de curățare și odorizatoare în casele lor,
au un risc crescut de cancer mamar. Mulți detergenți,
agenți de îndepărtare a petelor, purificatoare de aer și
produse similare conțin substanțe cancerigene puternice.
Veți fi surprins de cât de multe substanțe naturale, netoxice,
găsiți în magazinele de specialitate sau pe Internet, care
curăță la fel de bine ca produsele de curățare cunoscute,
iar unele dintre ele le puteți face chiar singuri folosind
oțet, bicarbonat de sodiu, suc de lămâie.

Verificați ce materiale de construcție au fost folosite
în casa dvs.
Multe dintre materialele care sunt folosite în clădiri
rezidențiale conțin substanțe care provoacă cancer, nemaivorbind de poluarea mediului. Multe tipuri de izolație
conțin sterol și fibră de sticlă, care sunt cancerigene.
Formaldehida este adesea folosită ca material ieftin pentru
podele laminate și emite vapori deja la temperatura
camerei, iar concentrația moleculelor de formaldehidă în
aer crește de mai multe ori când este încălzită sau în
lumina directă a soarelui. Căutați un înlocuitor ieftin pentru
aceste materiale sau utilizați alte materiale curate atunci
când vă construiți sau vă renovați casa.

Înlocuiți produsele din casa dvs. cu produse organice
Dacă aveți posibilitatea, amenajați o grădină ecologică în
curte sau pe balcon. Există tehnologii care permit cultivarea
legumelor în spații surprinzător de mici. O nouă metodă
numită „grădinărit pe un pătrat” vă permite să cultivați
legume proaspete în spațiile mici ale apartamentelor din
oraș. Acest fapt vă va salva de multe pesticide, fungicide
și a alte „-cide” dăunătoare pe care le consumați cumpărând
legume cultivate în mod industrial.

Electricitate murdară și internet wireless
Unul dintre cei mai puternici agenți cancerigeni din casele
noastre sunt câmpurile magnetice electrice, antenele
pentru comunicații mobile aflate în imediata vecinătate și
stâlpi de înaltă tensiune din apropiere, precum și routerele
Wi-Fi. S-a constatat că 50% dintre cazurile de cancer la
copii sunt cauzate de acești factori.
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Un factor agravant este acela că aceste radiații nu se simt
și, prin urmare, oamenii nu le percep ca fiind foarte
dăunătoare.
Asigurați-vă că nu există antene de comunicații mobile pe
acoperișul casei dvs. (distanța de siguranță este de cel
puțin 300 m). În dormitor și în special în camera pentru
copii, nu este indicat să fie conectate permanent aparate
precum computere, televizoare etc.
Toate aparatele rotative cum ar fi mașinile de spălat,
mașinile de spălat vase, uscătoarele de păr etc. generează
câmpuri electromagnetice foarte puternice. Copiilor nu li
se recomandă să se afle lângă ele când acestea
funcționează. Un cuptor cu microunde radiază frecvențe
dăunătoare la câțiva metri.
Ideal este ca în dormitor, în timpul somnului, să nu existe
niciun dispozitiv conectat sau vreo lampă aprinsă. Înlocuiți
Wi-Fi cu internet prin cablu sau opriți-l noaptea și atunci
când nu aveți nevoie de el. Țineți telefoanele mobile la cel
puțin 30 cm de copii. Nu-i lăsați să se joace noaptea la un
computer sau pe tabletă. Radiațiile emise de aceste
ecrane le vor perturba somnul.

Apa din casa ta
Unul dintre cei mai importanți factori de sănătate sau de
boală din casa dvs. este apa. Apa de la robinet este apă
moartă, fără vibrații vitale, cu abundență de clor, uneori
fluorit (în unele țări, apa este fluorizată) și alte substanțe
nocive care trec printr-un proces obișnuit de curățare.
Apa subterană și apa din rezervoare conțin deja niveluri
ridicate de hormoni, antibiotice și pesticide care poluează
solul prin agricultura industrială.
Există sisteme de curățare a apei la intrarea în casă sau
în apartament – sisteme de osmoză inversă. Există filtre
foarte bune în 11 etape care purifică apa pentru băut și
pentru folosirea la prepararea alimentelor (de exemplu
EVA).
Folosiți capete de duș speciale cu filtru anti-clor, care se
găsesc cu ușurință pe internet. Mulți nu știu că atunci
când fac baie fierbinte sau un duș, o cantitate mare de
clor intră prin piele și prin inhalație. Clorul este un agent
puternic carcinogen care nu este cazul să fie subestimat.
Suntem alcătuiți 75% apă și, prin urmare, este extrem de
importantă calitatea apei pe care o folosim. Apa are
memorie și este capabilă, prin vibrațiile sale, să transmită
informații către fiecare celulă. Multe afecțiuni cronice patologice pot fi vindecate numai prin alcalinizarea organismului
cu ajutorul apei slab alcaline și prin apa potabilă cu vibrații
ridicate. Pentru bolnavi, utilizarea acasă a unei ape curate,
slab alcaline, cu vibrații bune este un element absolut indispensabil al tratamentului.

Condiții rele pentru un somn bun
Puțini oameni știu că melatonina este unul dintre cei mai
importanți hormoni din organismul nostru și este produsă
de glanda pineală, situată chiar în centrul creierului. El
reglează ciclul zilnic al organismului, este necesar pentru
funcționarea normală a sistemului imunitar și este un antioxidant puternic. Melatonina este produsă numai în
timpul nopții (de la orele 21-22 până la ora 12-1 dimineața),
și numai atunci când este întuneric deplin.
Aceste două condiții, somnul timpuriu (nu mai târziu de
ora 22) și întunericul total sunt necesare pentru producerea
melatoninei. Chiar și o mică lumină de la iPhone, iPad,
semnalul de lumină de pe un televizor sau alt dispozitiv îi
poate întrerupe producția. Este recomandat să aveți
perdele sau jaluzele groase și să le închideți pentru a vă
izola de lumina din stradă. În lipsa producției suficiente de
melatonină, probabilitatea diagnosticării cu cancer crește
semnificativ. Acesta este motivul pentru care este foarte
important să re-echipați dormitoarele din casa dvs. pentru
a putea crea întuneric total pentru somn.
Înlăturând chiar și un singur factor dintre cei enumerați,
oferiți sistemului imunitar mai multe șanse de a face față
celulelor canceroase.
Potrivit statisticilor, în funcție de țară, de cancer suferă de
la fiecare a 2-a (în SUA, bărbați) până la fiecare a șasea
persoană. Aceasta înseamnă că, dacă familia ta este
formată din 4-6 persoane, atunci șansele ca cineva din
familia ta să se îmbolnăvească de cancer sunt destul de
mari. De aceea, îndepărtarea din casă a agenților
cancerigeni este una dintre cele mai importante măsuri
pe care le puteți lua pentru prevenirea acestei boli și o
măsură absolut necesară în tratamentul acesteia.
www.yogaesoteric.net
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UNUL ȘI ALTUL

de: Dumitru GUINEA și Marian GÂZEA

VERTICAL:

ORIZONTAL:

1) Harababură în stil elevat.

2) Unitate pescarească aflată la îndemână
– Roșii de teren care nu rodesc (sg.).

3) Mușchi pus la fezandat – Evidență
contabilă.

4) Operat la plămâni – Corespondent de
la primele Jocuri Olimpice.

5) Reîntors la serviciu...în cler! – Local de
penitență grea – Prins la copiat.

6) Un lucru la mare căutare – Turnator
ocazional – Femeie intrată într-o cafenea!

2) Bătut bine de către un strungar la locul
de muncă – Omul poftelor nestăvilite.

3) Un sportiv legendar – Unitate comercială deschisă.

4) Perechi de siameze – Accesoriu adus
în galerie.

5) Miez de martie...în cartier! – Un
domn...bun de plat” – Așteptat la cămin
pe timpul iernii.

6) Toacă...ruptă! – A milita în slujba
adevărului.

7) Cap de serie...la un afișier! – Cel care

8) Făcute de petrecanie.

8) A da volumul la maxim – Rasă de oi.

9) Unul trecut în altă lume cu multă
ușurință.

Una dintre întrebările preferate ale oamenilor, atunci când
vine vorba despre relațiile romantice, sună în felul următor:
Ce este iubirea adevărată? În calitate de psihoterapeut
relațional și psiholog pasionat de cercetările științifice, mam străduit să înțeleg iubirea în profunzime și să încerc
să o definesc din mai multe perspective, care să fie convergente. Și am ajuns, din nou și din nou, la concluzia că
nu poți defini iubirea într-un singur fel. Că, în ciuda faptului
că e caracterizată de niște comportamente specifice de
grijă (general valabile și care oglindesc sentimentul aflat
în spatele lor), iubirea are, totuși, o definiție personalizată
pentru fiecare om în parte.
Se pare că ființa umană își structurează prima și cea mai
importantă definiție a iubirii în baza primelor experiențe
de relaționare, avute cu cei care i-au oferit primele gesturi
de tandrețe în copilăria timpurie. Cu alte cuvinte, ceea ce
ne-au arătat, spus ori dăruit adulții responsabili de noi în
primii ani de viață devine formula psihologică inconștientă
în baza căreia ajungem nu doar să definim, ci și să
concretizăm exprimarea iubirii la vârsta adultă. Așadar,
pentru că fiecare dintre noi are un set personalizat de
experiențe de relaționare, este firesc ca fiecare persoană
să aibă o definiție unică despre ce înseamnă iubirea
adevărată. Iar elementul comun, atunci când ne referim la
aceste experiențe personalizate, este – în opinia mea –
încrederea.
Prin urmare, întrebarea-cheie pe care e bine să ne-o
punem este: Am învățat sau nu să am încredere, atunci
când vine vorba despre iubire? Această încredere merită
văzută ca fiind un continuum, la un capăt aflându-se
nivelul cel mai mic posibil (zero încredere), iar la celălalt
capăt nivelul cel mai mare posibil pentru fiecare. Eu sunt
de părere că niciunul dintre cele 7 miliarde de locuitori ai
planetei nu se află nici la un capăt și nici la celălalt. Cred
că noi toți suntem undeva în interiorul acestui interval și,
din fericire (sau din păcate), migrăm periodic dinspre un
capăt spre celălalt – uneori avem mai multă încredere în
oameni, alteori experiențele de viață ne determină să reducem nivelul de încredere.

pentru un cafegiu.

7) Datul din coada – Depozit pentru
lichidități.

„Testul încrederii” în cuplu.
10 întreb~ri care ne ajut~
s~ ne evalu~m rela]ia

1) Un tip de rit englezesc – Restul lăsat

10) Proprietatea unei ferme.

Pentru a ne evalua scorul psihologic în privința încrederii,
merită să răspundem cât mai sincer la câteva întrebări de
genul:
• Mă simt (sau nu) în siguranță, alături de partener?
• Mă simt (sau nu) atașat de partener?
• Am (sau nu) vreun angajament real față de relația
noastră de cuplu?
• Îmi place (sau nu) modul în care partenerul se raportează
la cei din jur?
• Mă face (sau nu) fericit?
• Îl pot face (sau nu) să râdă și să fie fericit?
• Îmi permit (sau nu) să-mi exprim emoțiile și sentimentele
față de partener?
• Sunt (sau nu) satisfăcut din punct de vedere sexual?
• Avem (sau nu) activități comune doar pentru noi și
relația noastră?
• Relația noastră s-a îmbunătățit (ori s-a deteriorat) de-a
lungul timpului?
Și lista de întrebări ar putea continua. Ideea este să
înțelegem modul în care ne putem autoevalua relația și,
mai ales, nivelul de încredere din interiorul ei.
Primul pas pentru a găsi răspunsul personalizat la întrebarea
formulată la începutul articolului constă în a recunoaște
ce înseamnă pentru noi să fim iubiți și să iubim (cum
arată, pentru noi, manifestările iubirii).
Al doilea pas constă în a identifica dovezile de imperfecțiune
și complicațiile pe care le putem înțelege și suntem dispuși
să le acceptăm (din partea celuilalt), atunci când vine
vorba despre traiul în doi. Asta e fațeta mai puțin plăcută.
Iar cel de-al treilea pas, care ne poate ajută să ne
apropiem și mai mult de răspunsul dorit, înseamnă să
recunoaștem că iubirea nu este nici statică și nici izomorfă.
Nu va rămâne mereu cum e azi.

a repurtat un succes deosebit.

9) Sărit de pe fix – Regulament privind accesul la navă.

10) Melodii de muzică ușoară.

Iubirea adevărată își schimbă forma și caracteristicile în
timp, în funcție de nivelul nostru de conștientizare, de angajamentul relațional manifestat, de acțiunile în care ne
implicăm, dar mai ales în funcție de gradul de încredere.
Iar atunci când te lași ghidat de forța încrederii, poți
ajunge să iubești așa cum nu ți-ai fi putut imagina vreodată,
într-un mod care te va surprinde și te va transforma în
profunzime.
Dar există un aspect care ne complică situația: povestea
de iubirea a prietenilor, a cunoscuților, a celor pe care-i
urmărim în social media sau despre care citim în cărți și
povești. Aceea nu va fi niciodată și povestea noastră. Ne
putem inspira, ne putem orienta în funcție de aceste
modele de relaționare, dar nu putem pune semnul egal
între iubirea construită de alții și nivelul de iubire la care
am ajuns noi. Și asta, pentru că iubirea este adevărul
suprem la care ajunge fiecare dintre noi în baza unui efort
personal și asumat. Iubirea adevărată înseamnă să onorezi
și să înțelegi lumina și umbrele din tine și din persoana
care călătorește alături de tine. Iar călătoria ta nu va fi
niciodată călătoria unei alte persoane – și așa este firesc
să fie.
În viziunea psihologiei relaționale, iubirea adevărată
înseamnă cunoașterea sinelui și a aproapelui nostru.
Înseamnă să înlocuim obsesia față de sufletul-pereche
(ideal) cu străduința de a descoperi frumosul din partenerul
nostru pământean (real). Și înseamnă să acceptăm că
acesta va rămâne, pentru toată viața, imperfect. Iar dacăi acceptăm umanitatea imperfectă, abia atunci vom vedea
ce ființă minunată este.
Fiecare călătorie a vieții este presărată cu încercări și momente care ne zguduie. La fel este și călătoria iubirii. Dar,
odată porniți la drum, e bine să rămânem în mișcare –
chiar dacă, uneori, mai facem pauze, alteori mai zăbovim
sau ajungem chiar să înlocuim omul alături de care
călătorim. Iubirea este o experiență extrem de intimă și
personală. Aș îndrăzni a spune că este cea mai sacră
dintre cele care ne sunt date nouă, muritorilor. Și probabil
că acesta este și sensul vieții noastre: să învățăm să
iubim, să fim iubiți și să ne iubim (ordinea adesea variază).
Iar atunci când vorbesc despre a învăța să iubim, mă
refer la învăța să avem încredere – în noi, în ceilalți și în
încrederea celorlalți în noi.
republica.ro
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UN CARDIOLOg RENUMIT
RECOMANDĂ: CUM SĂ DAI JOS
APROAPE 10 Kg ÎNTR-O
SĂPTĂMÂNĂ

Dietele sunt în general indicate de nutriționiști. Ei sunt
principalii experți în ceea ce privește nutriția adaptată
unui anumit organism. Dar, înainte de inițierea unei diete
nutritive, trebuie să respectăm anumiți parametri, astfel
încât să putem obține cele mai bune rezultate. De
asemenea, este extrem de important să fii foarte sănătos
înainte de a te decide să începi orice regim alimentar.

Cardiologia este o ramură a medicinei care studiază inima
și procesele circulatorii. Cardiologii trebuie să fie vizitați
pentru a putea examina inima înainte de a începe o dietă
strictă. Când corpul suferă modificări, pot apărea cu
siguranță anumite probleme și sănătatea noastră va fi
pusă în pericol. Excesul de greutate este o problemă
obișnuită în zilele noastre. Este legat de majoritatea
atacurilor de inimă și de aceea un faimos cardiolog a
creat o dietă care a fost însoțită de exerciții și te ajută să
pierzi în greutate fără să-ți afecteze inima.
Micul dejun trebuie să fie același în timpul regimului
alimentar și constă în:
1 fruct (portocale, piersici, pere, pepene verde, pepene
galben). Nu consuma banane sau struguri pentru micul
dejun.
ZIUA 1
Masa de prânz
1 portocală, 1 ou fiert, 1 ceasca de iaurt (200 ml)
Cină
2 roșii, 2 ouă fierte tari
½ castraveți sau o mică bucată de salată, 2 biscuiți
ZIUA 2
Masa de prânz
1 portocală, 1 ou fiert, 1 ceașcă de iaurt
Cină
125 grame de carne de vită (fiartă)
1 tomată, 1 biscuite, 1 portocală
1 ceașcă de cafea sau ceai (fără zahăr)
ZIUA 3
Masa de prânz
1 ou fiert, 1 portocală, o ceașcă de iaurt
1 castravete sau salata verde
Cină
125 g de carne de vită fiartă, 1 portocală, 1 biscuite
1 ceașcă de ceai sau cafea (fără zahăr)
ZIUA 4
Masa de prânz
125 grame de brânză din lapte de vacă
1 roșie, 1 biscuite
Cină
125 gr. de carne de vită (fiartă)
2 roșii, 1 măr, 1 biscuite
ZIUA 5
Masa de prânz
200 gr. de carne sau pește fierte, 1 roșie, 1 biscuite
Cină
½ kilogram de morcov fiert, mazăre sau cartof
NOTĂ: Gătește legumele sau carnea fără sau cu o
cantitate extrem de mică de sare.
Fă o pauză cu dieta în ziua a 6-a și a 7-a și continuă cu
această dietă în a 8-a zi.
Alcoolul este strict interzis în timpul acestui regim alimentar!
Veți pierde 2-5 kg în cinci zile după începerea acestui
plan de dietă. Fă o pauză de 2 zile și reia regimul alimentar
(5 zile + 2 zile pauză). În acest fel, vei evita orice efecte
secundare și tot vei reuși să pierzi până la 30 kilograme.

În timpul zilei de luni, mănâncă astfel:
Mic dejun: 1 ceașcă de zeamă de lămâie (fără zahăr)
Prânz: 1 măr, 1 biscuite
Cina: 1 ou fiert, 1 rosie, 1 biscuite
Consumă aceste alimente calde sau reci, dar trebuie sa
le mănânci în acea ordine exactă! În oricare altă ordine,
acest regim nu va funcționa așa cum ar trebui! De
asemenea, nu trebuie să înlocuiești alimentele!
Schimbările digestive sunt atât de impresionante, încât
poți ajunge să te bucuri din nou de un tranzit normal! Cu
acest regim metabolic poți ajunge să pierzi între 7 și 20
de kilograme, în greutate.
Dieta trebuie ținută fix 13 zile, nu mai mult, nu mai puțin!
Dacă nu ești pregătit să ții această dietă și nu o respecți
în totalitate, rezultatele nu se vor vedea!
Acest regim poate fi ținut din nou, abia după doi ani, așa
că acum înțelegi cât este de strict…
Iată în ce constă:
Ziua 1
Micul dejun: o ceașcă de cafea neagră, cu un cub zahăr.
Prânz: două ouă și legume asezonate (200 de grame de
legume, de exemplu spanac fiert și o roșie)
Cină: 200 gr de friptură, fără grăsime, o salată de legume,
cu ulei de măsline și lămâie.
Ziua 2
Micul dejun: o ceașcă de cafea neagră, cu un cub zahăr.
Prânz: 200 gr șuncă și un iaurt
Cină: 200 gr de friptură, fără grăsime, o salată de legume,
asezonată cu ulei de măsline și lămâie.
Ziua 3
Micul dejun: o ceașcă de cafea neagră cu un cub zahăr, o
felie de pâine toast.
Prânz: două ouă fierte, o felie de șuncă și un amestec de
legume.
Cină: o rădăcină de țelină fiartă (medie), o roșie și o altă
legumă la alegere.
Ziua 4
Micul dejun: o ceașcă de cafea neagră cu un cub de
zahăr, o felie de pâine toast.
Prânz: suc de portocală sau măr și un iaurt.
Cină: un ou fiert, un morcov mare, 200 grame de caș.
Ziua 5
Micul dejun: un morcov mare cu zeamă de lămâie
Prânz: 200 gr. somon cu lămâie, fiert sau la grătar
Cină: 200 gr de friptură cu legume și puțină țelină.
Ziua 6
Micul dejun: o ceașcă de cafea neagră, cu un cub de
zahăr, o felie de pâine toast.
Prânz: 2 ouă și un morcov
Cină: 250 gr. carne de pui la grătar sau fiert și spanac
asezonat cu zeamă de lămaie și ulei de măsline.
Ziua 7
Micul dejun: o ceașcă de ceai fără zahăr
Prânz: Nimic!!! Bea doar apă
Cină: 200 gr. carne de oaie și un măr.
Ziua 8
Micul dejun: cafea neagră cu un cub de zahăr
Prânz: 2 ouă fierte, 200 gr spanac fiert și o roșie.
Cină: 200 gr de friptură, fără grăsime, o salată de legume
asezonate cu ulei de măsline și lămâie.
Ziua 9
Micul dejun: cafea neagră cu un cub de zahăr
Prânz: o felie mare de șuncă și un iaurt
Cină: 200 gr de friptură, fără grăsime, o salată de legume
asezonate cu ulei de măsline și lămâie.
Ziua 10
Micul dejun: o ceașcă de cafea cu un cub de zahăr, o felie
de pâine toast.
Prânz: două ouă fierte, o felie de șuncă și legume
asezonate, asemeni zilei 1
Cină: o rădăcină de țelină fiartă (medie), o roșie și o altă
legumă la alegere.
Ziua 11
Micul dejun: o ceașcă de cafea cu un cub de zahăr, o felie
de pâine toast.
Prânz: suc de portocală sau măr și un iaurt.
Cină: un ou fiert, un morcov mare, 200 grame de caș.
Ziua 12
Micul dejun: un morcov mare, cu zeamă de lămâie
Prânz: 100 gr somon fiert, asezonat cu lămâie
Cină: 200 gr de friptură, fără grăsime, o salată de legume,
neapărat să conțină și spanac, ulei de măsline și lămâie.
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Ziua 13
Micul dejun: o ceașcă de cafea neagră cu un cub de
zahăr, o felie de pâine toast.
Prânz: două ouă, un morcov mare și zeamă de lămâie
Cină: 250 gr. carne de pui la grătar sau fiert și spanac
asezonat cu zeamă de lămaie și ulei de măsline.

Reţeta unui medic militar
pentru durerile de spate
și articulaţii

Acesta este secretul dezvaluit de un medic militar care a
dezvaluit cum se prepara leacul care elimina durerile de
spate si articulatii ale soldatilor dupa antrenamentele
foarte grele.
Iata ce trebuie sa faceti:
– Cumpara de la orice magazin 150 de grame de gelatina
comestibila (aceasta cantitate este suficienta pentru un
tratament de 30 de zile)
– Seara, adauga 5 grame de gelatina intr-un sfert de cana
de apa rece.
– Amesteca bine si lasa remediul sa stea pana dimineata,
la temperatura camerei.
– Gelatina va transforma apa intr-un fel de jeleu.
– Dimineata, dupa ce te-ai spalat pe dinti, conuma
amestecul pe stomacul gol. Daca nu poti sa-l consumi
gol, poti sa-l amesteci cu miere sau cu iaurt, sau in
orice alt mod in care ti se potriveste.
– Acest remediu functioneaza cu adevarat, si te asigur ca
toti oamenii (cu dureri de spate, picioare sau articulatii)
pe care ii cunosc mi-au marturisist ca dupa o saptamana
durerea le-a disparut.
Printre acesti oameni ma numara si eu!
– Tratamentul complet se face pentru 30 de zile, putanduse repeta dupa 6 luni.
Aceasta metoda practic restabileste „ungerea” articulatiilor.
Este ceva uimitor!
Multi oameni nu vor crede, si vor continua sa cumpere si
sa foloseasca analgezice scumpe, pline de chimicale.
Este alegerea lor, insa un tratament de acest gen, eu unul
cred ca ar trebui incercat de orice persoana care sufera
de aceste conditii de sanatate.
De ce este gelatina atat de benefica pentru articulatii si nu
numai ?
Gelatina este un produs de origine animala, ce se obtine
din oasele si pielea animalelor. Ea este o substanta foarte
bogata in colagen avand proprietati excelente asupra
sanatatii.
Gelatina este un produs util, de o calitate exceptionala
pentru imbunatatirea starii de sanatate astfel:
– Intareste articulatiile
– Imbunatateste metabolismul
– Creste capacitatea mentala
– Mentine pielea sanatoasa
– Da elasticitate si rezistenta tendoanelor si ligamentelor
– Previne aparitia osteoporozei
– Este extrem de benefica pentru cresterea si mentinerea
sanataoasa a unghiilor, dintilor si parului
– Ajuta digestia si elimina constipatia
– Intareste oasele
– Curata ficatul de toxine
– Regleaza nivelul hormonal, ajutand la scaderea in greutate.
Ca efecte secundare, gelatina poate provoca un gust neplacut in gura (insa acesta poate fi evitat daca este
amestecata cu miere, iaurt sau orice alte alimente preferi),
o senzatie de greutate in stomac, balonare, arsuri la
stomac, si eructatii (ragaieli). Gelatina, de asemenea,
poate provoca reactii alergice la unele persoane.
„Din experienta personala pot sa va spun ca in numai 7
zile, durerile de spate au incetat, iar rigiditatea gatului a
disparut. Aceste probleme le-am avut cu multe luni inainte
sa descopar acest remediu, mai ales ca munca mea presupune petrecerea multor ore in fata calculatorului. Asadar,
dupa un tratament complet va marturisesc ca m-am simtit
mult mai bine iar durerile de spate mi-au disparut complet.”
acasainro.com
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• Cum o dai, tot nu e bine!
Când ești mică, nu te lasă părinții să ai iubit!
Când crești, nu te lasă soțul!
• Diferența dintre soție și amantă.
La amantă te poți plânge de soție…
Încearcă invers… dacă ai curaj.

• Când un bărbat este nefericit, caută o femeie.
Când este fericit, mai caută una!

• – Tată, uite că am făcut 18 ani și mi-am luat permisul de conducere, pot veni și eu acasă chiar și
la trei dimineața.
– Da, dar mașina trebuie să fie în garaj la 10, ea e
minoră, nu are decât 14 ani…

• Eu vreau un bărbat adevărat…, când intră în casă
să dea cu pumnu’ în masă şi să strige:
– Femeie, dă drumu’ la apă caldă să spăl vasele!

• Dacă ieși pe autostradă și în față ai o femeie cu
ștergătoarele de parbriz pornite, iar afară nu plouă,
asta poate însemna doar un singur lucru: ea vrea
să schimbe banda!

• - Nu stiu ce este mai nasol: faptul ca mi-a trimis un
SMS “Hai sa ne despartim” sau faptul ca doua
minute mai tarziu mi-a mai trimis unul: “Scuze, nu
era pentru tine“?!

• {efule, am avut un co[mar tare ur^t. Eram
am^ndoi \n iad. Dumneata te perpeleai \ntr-un
cazan cu smoal~.
- Dar tu?
- Eu tot slug~. Puneam lemne pe foc.

• - P~pu[ico, ai un iubit?
- Nu!
- Cum, e[ti a[a frumoas~ [i nu ai un iubit? De ce?
- Nu m~ las~ so]ul!

• O femeie de[teapt~ [tie \ntotdeauna c^nd s~ tac~.
{tie!
Dar nu poate!

• - Iubito, plec la gym. Vrei s~ mergi cu mine?
- |]i par gras~?
- Dac~ nu vrei s~ mergi, nu mergi!
- Ah, deci sunt [i leme[~?
- Calmeaz~-te drag~, nu am insinuat nimic.
- Acum sunt [i isteric~?
- NU AM SPUS ASTA!
- Deci sunt [i mincinoas~ ...
- Ok. Nu mergi!
- Stai pu]in! De ce vrei s~ mergi singur?

• So]ul a plecat \n delega]ie, acum toat~ treaba
b~rb~teasc~ e pe umerii mei: zac pe canapea,
beau bere, m~ uit la televizor ...
Recunosc , e greu ... dar ce s~ fac? Trebuie!
• - Am auzit că te-ai însurat. De ce?
- Nu mai voiam să umblu pe la alte femei.
- Şi acum?
- Acum vreau!

• Tatăl şi fiul culeg prune.
- Tată, ce facem cu ele?
- Dacă e mă-ta acasă, facem compot. Dacă nu,
facem pălincă.
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• Dialog între doi tineri căsătoriți.
– Draga mea, eu am regulile mele. Dimineața la ora
8 să fie micul dejun gata, indiferent dacă sunt
acasă sau nu. La ora 13 să fie prânzul gata, indiferent dacă sunt acasă sau nu. Cina să fie pregătită
pentru ora 19, indiferent dacă sunt acasă sau nu.
Ai înțeles?
– Da, am înțeles. Am şi eu o singură regulă: luni,
miercuri şi sâmbătă fac sex, indiferent dacă ești
acasă sau nu.

• - Domnule doctor, de ce pe mine mă doare mai des
capul decât stomacul?
- Pentru că de multe ori capul digeră mai greu
decât stomacul tot felul de prostii cu care îl hrănim.

• La Radio Erevan , un ascultător intreabă:– Ce este
un „titlu onorific”?
Radio Erevan răspunde:– Titlu onorific este atunci
când sotia spune: „Sotul meu este capul familiei”.

• – Ieri a fost ziua sotiei mele si i-am făcut o surpriză
neasteptată!
– Nu mai spune! Ce cadou i-ai făcut?
– O ciocolata cu lapte!
– Bine, dar asta consideri tu surpriză?
– Sigur că da, ea se astepta la o bijuterie!

• Planurile care nu corespund posibilitătilor tale financiare, intelectuale şi fizice, se numesc vise.

• -Domnisoară, de ce v-ati numit câinele „Boule”?
-Pentru distractie. Când sunt in stradă si-l strig,
jumătate din barbati se intorc!

• Am găsit solutia pentru ca vecinii mei să nu mă
mai deranjeze cu muzica dată tare când eu as vrea
să dorm: de câte ori ei dau muzica tare până la
două noaptea, le bat la usă la trei dimineata si le
spun ce mult mi-a plăcut.

• Un bărbat intră intr-o farmacie impreuna cu fiul lui
in vârstă de 10 ani. Pustiul vede un prezervativ si
intreabă:
– Tată, ce e ăla?
– Este un prezervativ. Oamenii mari îl folosesc
atunci când se iubesc.
– Aha, am auzit ceva pe la școală.
Mai trece un minut si copilul vede o cutie cu 3 prezervative, asa că intreabă din nou:
– Dar in cutia aia de ce sunt 3?
– Acelea sunt pentru băieții de la liceu. Folosesc
unul vineri, unul sâmbătă și unul duminică.
Băiatul se lămureste, dar peste ceva timp mai vede
o cutie, cu 6 prezervative:
– Si in cutia aia de ce sunt 6?
– Pentru tinerii de la facultate. Folosesc câte două
vineri, două sâmbătă și două duminică.Băiatul
tace din nou, dar peste putin timp vede o alta cutie,
cu 12 prezervative, aşa că întreaba iar:
– Dar acolo de ce sunt 12?
Tatăl, exasperat:– Sunt pentru bărbații însurați.
Câte unul pentru fiecare lună: ianuarie, februarie,
martie…
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Teoria geamurilor sparte

|n 1969, profesorul Philip Zimbardo de la Universitatea Stanford a realizat un experiment unic în psihologia socială. El a luat două mașini identice și le-a lăsat în
stradă în două locuri foarte diferite: una în Bronx, zona rău famată din New York
și cealaltă în Palo Alto, o zonă bogată din California.
În câteva ore, mașina din Bronx a fost prădată și distrusă. Mașina lăsată în Palo
Alto, în schimb, a rămas intactă. Este ușor de atribuit cauzele crimei sărăciei
cartierului, dar, cu toate acestea, experimentul a continuat.
Când mașina din Palo Alto era încă nedeteriorată după o săptămână, cercetătorii
au decis să spargă unul dintre geamuri. Rezultatul s-a schimbat. Furtul și
vandalismul au redus vehiculul la o epavă.
Ca în Bronx. De ce geamul spart într-o mașină abandonată într-un cartier liniștit
este capabil să declanșeze un astfel de proces?
Nu este sărăcia, ci ceva care are legătură cu comportamentul uman.
Un geam spart într-o mașină abandonată transmite un sentiment de dezinteres și
lipsă de reguli. Și fiecare nou atac suferit de mașină reafirmă această idee.
Experimentele ulterioare au arătat că, dacă după ce s-a spart fereastra unei
clădiri, iar aceasta nu este reparată, toate celelalte vor fi în curând sparte.
Dacă o comunitate prezintă semne de deteriorare și acest lucru nu pare să
intereseze pe nimeni, crima se va dezvolta în curând. Această „teorie a geamurilor
sparte” nu este decât o ipoteză valabilă pentru a înțelege degradarea societății și
lipsa de respect pentru valorile coexistenței civile.
Lipsa educației și formarea culturii sociale generează o țară cu„geamurile sparte”.
O țară în care nimeni nu este dispus să le repare.In anii 80, în New York se
înregistrau anul peste 2.000 de crime și 600.000 de infracțiuni grave. Toate cele
6.000 de garnituri de metrou, cu excepția celei care circula în centru, erau
acoperite cu graffiti în întregime, și pe
interior, și pe exterior. Se înregistrau
anual 20.000 de infracțiuni numai pe
liniile de metrou. ”Hărțuirea călătorilor
de către cerșetori și infractori mărunți
era atât de răspândită, încât numărul
călătoriilor cu metroul scăzuse până la
cel mai scăzut nivel din istoria metroului”,
spune Gladwell. Era infernul lui Dante
transpus în subteranele
New York-ului. Începând din anii 90,
criminalitatea în metropolă a scăzut la
jumătate iar infracțiunile s-au redus cu
două treimi. Se pot lua în calcul mai
multe teorii, dar Gladwell spune că un
rol vital l-a jucat ”Teoria Ferestrelor
Sparte”.
Aceasta a fost inventată de doi
criminaliști, James Q. Wilson și George Kelling. ”Cei doi au spus că delincvența
este urmarea inevitabilă a dezordinii. Dacă se sparge o fereastră și nu o repară
nimeni, oamenii care trec pe acolo vor trage concluzia că nimănui nu-i pasă și că
nimeni nu este răspunzător. În curând, alte ferestre vor fi sparte, iar sentimentul
de anarhie se va răspândi din clădirea aceea pe stradă, transmițând semnalul că
orice este acceptabil. Într-un oraș, probleme relativ minore precum graffiti,dezordinea
publică și cerșitul agresiv, scriu ei, sunt toate echivalente unor ferestre sparte,
invitații la infracțiuni mai grave”,spune Gladwell.
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Dar iată ce scriu cei doi criminaliști: ”Dacă într-un cartier nu i se interzice unui
cerșetor sâcâitor să-i mai agreseze pe trecători,gândește probabil hoțul, este și
mai puțin probabil ca locuitorii să sune la poliție pentru a identifica un potențial
tâlhar sau pentru a interveni când se produce tâlhăria”.
Aceasta este, spune autorul, o teorie epidemică a criminalității. Ea spune că
delincvența este contagioasă – așa cum este contagioasă o tendință în modă -,
că poate începe cu o fereastră spartă și se poate răspândi în întreaga comunitate.
Compania care opera metroul din New York l-a angajat pe Kelling să pună în
aplicare Teoria Ferestrelor Sparte. A angajat și un nou director, David Gunn, care
avea sarcina să reconstruiască sistemul de metrou, măcinat de sutele de
defecțiuni de pe linii, care făceau ca viteza de deplasare pe multe porțiuni să fie
de 25 de kilometri pe oră.
Gunn a insistat să se ocupe mai întâi de graffiti-urile de pe vagoane. Părea,
spune Malcom Gladwell, ”la fel de lipsit de sens ca a spăla puntea Titanicului
când acesta se apropia de ghețari”.
Gunn a instituit reguli foarte stricte. A instalat o stație de curățare a vagoanelor.
Dacă un vagon ajungea acolo cu graffiti,trebuie fie curățat, fie, dacă nu se
reușea, scos din circulație. În Harlem, puștii veneau în fiecare seară la depou să
mâzgălească vagoanele.
Angajații metroului îi lăsau să-și termine treaba și apoi le revopseau la rândul lor.
”Dacă vreți să vă petreceți trei nopți vandalizând un tren, n-aveți decât. Dar nu va
vedea niciodată lumina zilei”, spunea Gunn. Operațiunea aceasta a durat din
1984 până în 1990. În 1990, compania care operează metroul angajează un nou
șef de trafic, William Bratton, de asemenea adept al Teoriei Ferestrelor Sparte,
care îl avea ca mentor pe Kelling. Prima lui misiune, în condițiile în care în
metrou, vă reamintesc, se petreceau circa 20.000 de infracțiuni pe zi.
Să rezolve problema celor care călătoresc fără bilet.
”El credea că neplata contravalorii călătoriei, la fel ca graffiti, putea fi un semnal,
o expresie subtilă a dezordinii care
invita oamenii la infracțiuni mult mai
periculoase”, scrie Malcom Gladwell.
170.000 de persoane circulau zinic fără
bilet. Poliția credea că nu merită efortul
să îi urmărească și amendeze. Bratton
a acționat în forță: cu polițiști în civil, îi
încătușa pe neplătitori și îi ținea pe
peron, să fie văzuți și de ceilalți. A
transformat un autobuz în stație mobilă
de poliție, ca să nu mai piardă vremea
pe drumuri.
Cei reținuți erau percheziționați. Unul
din șapte ieșise din închisoare pe
cauțiune. Pentru polițiști, să îi prindă
pe cei fără bilet nu mai era o corvoadă,
ci devenise ”un fel de căutare de comori”.
Între 1990 și 1994, arestările pentru
delicte minore a crescut de cinci ori.
După alegerea lui Rudolph Giuliani ca primar al New York-ului, Bratton este numit
șeful departamentului de poliție al metropolei. Primul lucru pe care l-a făcut: a
aplicat Teoria Ferestrelor Sparte. ”El i-a instruit pe ofițerii de poliție să intervină în
cazul delictelor care afectau calitatea vieții: asupra spălătorilor de parbrize care îi
abordau pe șoferi în intersecțiile din New York, cerându-le bani ca să le spele
parbrizul, de exemplu, și asupra tuturor celorlalte echivalente terestre ale forțării
turnichetelor (n.r. intrările de la metrou) și ale desenelor graffiti”, notează Malcom
Gladwell. ”Dacă făceai pipi pe stradă, ajungeai în închisoare”, spune Bratton.
www.facebook.com/IonutGhitaRo
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continuarea din edi]ia precedent~

8 Februarie: Temperament de apostol, generozitate, intelegere a tot ce este omenesc.
Viata devotata, aspra, dar plina de multumire
sufleteasca.
Jules Verne, Jack Lemmon, James Dean, Ted Koppel, Nick
Nolte

V<RS<TORUL
21 Ianuarie: Dezinteres pentru partea materiala.
Cariera de discipol, modesta.
Telly Savalas, Benny Hill, Placido Domingo, Geena Davis
22 Ianuarie: Nepotrivire cu partenerul sentimental de viata; separare, divort.
Sir Francis Bacon, D.W. Griffith, Linda Blair
23 Ianuarie: Caracter distant, despotic. In viata
veti atinge rezultatul dorit.
John Hancock, Edouard Manet, Humphrey Bogart, Rutger
Hauer
24 Ianuarie: Fire meditativa, ocupata mereu cu dezlegarea problemelor.
Neil Diamond, Nastassia Kinski, Mary Lou Retton
25 Ianuarie: Fire intunecata, care nu sufera contradictia. Viata semanata de certuri si de piedici.
Robert Burns, Virginia Woolf, Corazon Aquino
26 Ianuarie: Nehotarit, axat prea mult pe detaliu,
prea constiincios. Succes material mediu.
General Douglas MacArthur, Nicolae Ceausescu, Paul
Newman, Angela Davis, Eddie Van Halen, Wayne Gretzky
27 Ianuarie: Fire chinuita, constienta ca are un rol
de indeplinit in viata. Plan de evolutie superior.
Wolfgang Amadeus Mozart, Mikhail Baryshnikov
28 Ianuarie: Spirit critic, certaret, care vede numai
greselile altora. Viata expusa.
Alan Alda
29 Ianuarie: Niciodata satisfacut de realizari, minat
spre un ideal inaccesibil. Viata
furtunoasa, dar care poate
avea si maretie.
Tom Selleck, Ann Jillian, Oprah
Winfrey, Greg Louganis
30 Ianuarie - 8 februarie *
Spirit vioi, simt de patrundere, usurinta in asimilarea noului. Nativii sint
cam flecari. Predilectie
spre inventii care au
rezultate variabile.
30 Ianuarie: Prea multa incredere in mijloacele
proprii. Deceptii frecvente.
Franklin D. Roosevelt, Gene
Hackman, Boris Spassky, Phil
Collins

2 Februarie: Fara aparare in fata ticalosiei omenesti. Viata plina de deceptii; suferi mai ales pentru altii.
James Joyce, Farrah Fawcett, Christie Brinkley
3 Februarie: Fire invidioasa, inacrita. Succes de
multe ori ratat.
Johannes Gutenberg, Norman Rockwell, Morgan Fairchild
4 Februarie: Nepasator, fara aptitudini sau interes
pentru lupta. Viata stearsa care insa nu este nefericita.
Charles Lindbergh, Dan Quayle, Alice Cooper
5 Februarie: Nesocotinta, nepasare, neglijenta intereselor materiale. Viata plina de sfortari; fericire relativa.
Jennifer Jason Leigh
6 Februarie: Fire foarte activa. Viata ingrata; succes scump platit.
Babe Ruth, Ronald Reagan, Zsa Zsa Gabor, Tom Brokaw,
Bob Marley, Natalie Cole
7 Februarie: Simt practic si initiativa. Reusita frumoasa.
Charles Dickens, Garth
Brooks

9-18 Februarie * Inclinare pentru lucrurile care
nu sint reale; nativii sint aproape lunateci.
Imaginatie exagerata si vagaboanda, care
poate duce la deranjament mintal sau la geniu.
Viata pare deslinata in ochii celor din prejur.
9 Februarie: Fire nerabdatoare, hotariri pripite.
Victima unor critici numeroase si inversunate.
William H. Harrison, Joe Pesci
10 Februarie: Prea mare incredere in intuitia proprie care poate duce la catastrifa.
Bertolt Brecht, Robert Wagner, Roberta Flack, Donovan,
Mark Spitz
11 Februarie: Indolenta, caracter de om iluminat
si surizator. Viata fericita, sub o aparenta modesta.
Thomas Edison, Eva Gabor, Leslie Nielsen, Burt Reynolds
12 Februarie: Fire care se acomodeaza. Noroc,
reusita.
Abraham Lincoln, Charles Darwin, Franco Zeffirelli, Arsenio
Hall, Christina Ricci

13 Februarie: Slabiciune in fata dificultatilor vietii.
Existenta grea, luminata de o intelegere filozofica a greutatilor vietii.
Chuck Yeager, Kim Novak, George Segal
14 Februarie: Fire visatoare, poetica, lunateca.
Viata agreabila.
Jimmy Hoffa, Florence Henderson

15 Februarie: Energie, care da un caracter complex, din cauza darurilor generale ce le poseda
acest decan. Succes care surprinde pe altii, dar
care se afirma mereu.
Galileo Galilei, John Barrymore, Melissa Manchester, Jane
Seymour

16 Februarie: Pasiunea lucrului sau a himerei pe
care o urmaresti. Optimism. Viata sustinuta de
prieteni si protectori.
Sonny Bono, Ice-T, John McEnroe

17 Februarie: Caracter nelinistit, intunecat,
pesimist. Numeroase accidente fizice.
Alan Bates, Michael Jordan

31 Ianuarie: Nestatornicie in idei.
Spirit mereu inventiv.
Mario Lanza, Richard Gephardt

18 Februarie: Loialitate, sinceritate adeseori brutala. Deceptie in
prietenii.
Jack Palance, Milos Forman, Yoko Ono,
Cybill Shepherd, John Travolta

1 Februarie: Independenta, nervozitate. Prieteni
putini.
Clark Gable, Sherilyn Fenn, Lisa Marie Presley

continuarea \n edi]ia urm~toare
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Greutati
Aceasta saptamana se anunta a fi una destul de
dificila din punct de vedere financiar, asa ca ar fi bine
sa ai un plan bine stabilit cu privire la cheltuielile pe
care urmeaza sa le faci. Nu trebuie sa te avanti mai
mult decat iti permiti si, in niciun caz nu ar fi bine sa
incepi acum o investitie majora. Tensiunile dintre
Venus si Saturn te pot face mai neatenta, asa ca poti
trece cu vederea detaliile importante si, in consecinta,
vei avea mai mult de muncit pentru a rectifica ceea
ce ai stricat. Incearca sa fii mai responsabila si ai mai
multa grija de lucrurile tale personale.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)

Nehotarare
Saptamana aceasta nu va fi una tocmai usoara,
intrucat esti destul de indecisa si te hotarasti mai
greu decat ar fi cazul. Sunt oameni in jurul tau care
ar putea sa te ajute cu unele sarcini de lucru, insa
preferi sa faci totul pe cont propriu, pentru a fi sigura
ca nu iti asumi posibilele greseli ale altcuiva. Tensiunile
dintre Venus si Saturn semnifica niste posibile probleme
de sanatate carora ar fi bine sa te le acorzi mai multa
atentie. Daca simti ca ai nevoie de mai mult timp
singura, inceara sa ii faci pe cei din jurul tau sa
inteleaga acest lucru intr-un mod cat mai simplu.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Asa si asa
Dragoste
Bine
FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)

Organizare

Comunicare
In aceasta saptamana, Luna in zodia Racului poate
incuraja dorinta de comunicare, asa ca nu ar fi exclus
ca dintr-odata sa te simti mai prietenoasa si sa cauti
mai mult atentia celor din jur. Poti stabili legaturi cu
oameni noi si vei reusi mult mai usor sa te faci auzita
in cadrul evenimentelor sociale. Este momentul ideal
pentru a participa la intruniri, intrucat poti stabili
legaturi care sa te ajute pe termen lung, mai ales pe
plan profesional. Nu refuza sprijinul nimanui daca ti
se ofera, intrucat nu se stie de unde poti gasi o idee
care sa iti fie de folos chiar si pe termen lung.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

In aceasta saptamana poti pune la cale planuri de
afacere, ori poti stabili intalniri si evenimente importante.
Este o perioada in care, sub influenta cuadraturii
dintre Mercur si Pluto, te simti mult mai energica, dar
si mai organizata. Chiar daca faci lucrurile in graba,
ai norocul ca totul sa mearga bine in cele din urma si
reusesi sa treci cu bine peste orice problema. Nu vei
fi foarte atenta la nevoile celor din jur, iar acest lucru
te-ar putea afecta mai ales in relatia cu partenerul de
viata. Incearca sa iti stabilesti prioritatile in mod diferit
daca observi ca viata ta sentimentala are de suferit.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Instabilitate
In aceasta saptamana poti fi destul de instabila din
punct de vedere emotional, asa ca si cea mai mica
problema te poate face sa te enervezi peste masura,
ori sa izbucnesti in plans. Incearca sa fii cat se poate
de rationala si sa te gandesti daca ai motive serioase
pentru a simti asemenea lucruri. Mercur creeaza un
aspect poztiv cu Jupiter marti, asa ca este momentul
oportun pentru a spune ce ai pe suflet, insa in masura
in care reusesti sa te controlezi si sa pastrezi totul la
nivel de dialog. Nu te grabi sa tragi concluzii, pentru
ca nu iti vei mai putea schimba prea usor parerea
odata formata.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine

Datorii
In aceasta saptamana, planul financiar poate reprezenta
o problema pentru tine, din prisma unor datorii mai
vechi ce ar trebui achitate, ori datorita lipsei de
resurse intr-o situatie urgenta. Luna in zodia Racului
te poate face sa te ingrijorezi peste masura, asa ca
de multe ori, problema este doar in mintea ta. Incearca
sa lasi fictiunea de-o parte si sa ramai cu picioarele
pe pamant, pentru ca doar astfel te poti asigura ca
nu treci cu vederea oportunitatile care iti ies in cale.
Chiar daca nu te simti prea inspirata sa dai curs unor
proiecte creative, ar fi bine sa iti folosesti imaginatia
din plin.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Decizii
In aceasta saptamana s-ar putea sa iei niste decizii
in lipsa unor informatii concrete, iar acest lucru poate
genera anumite probleme. Ar fi bine sa nu te mai
grabesti, ci sa lasi timpul sa isi faca treaba, de cele
mai multe ori, in avantajul tau. Cuadratura dintre
Mercur si Pluto iti atrage atentia la responsabilitatile
pe care le ai, intrucat ar fi bine sa ti le asumi cu mai
mult simt de raspundere. Nu te lasa impinsa de la
spate de nimeni, pentru ca lucrurile nu se vor pune in
miscare daca dorinta nu vine direct de la tine.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine

Melancolie
In aceasta saptamana poti fi mai melancolica decat
in mod normal si te vei gandi mai mult la lucruri din
trecut, chiar daca stii ca acest lucru nu iti face tocmai
bine. Mercur creeaza un aspect pozitiv cu Jupiter,
asa ca trebuie sa inveti sa iti afisezi sentimentele
intr-un mod mai expresiv, care sa le permita celor din
jur sa te inteleaga mai bine. Incearca sa iti pastrezi o
stare de spirit buna, pentru a fi sigura ca te poti
mobiliza in orice clipa pentru sarcinile ce iti sunt
atribuite. La locul de munca poti fi luata prin surprindere
destul de des.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

gEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)

RAC • (Vest 22 Iun-23 Iul / Vedic 15 Iul-14 Aug)

BALANŢA •(Vest 24Sep-23Oct/ Vedic 16 Oct-14 Nov)

SCORPION •(Vest 24Oct-22Nov/Vedic 15Nov-14Dec)
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SĂgETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)

Gandire pozitiva
In aceasta saptamana ar trebui sa pui mai mult
accentul pe gandirea pozitiva, intrucat deseori ai
tendinta de a da inapoi din cauza lipsei de incredere
in fortele proprii. Mobilizeaza-te chiar si atunci cand
nimeni nu iti este alaturi, intrucat vei gasi pe parcurs
resursele de care ai nevoie. Intre Venus si Saturn se
creeaza tensiuni, asa ca lupta pentru putere va fi una
crancena. Daca iti doresti suprematia si vrei sa te
impui pe plan profesional, trebuie sa apelezi in mod
sigur la cele mai ascunse arme ale tale. Vor exista si
momente in care vei vrea sa renunti, insa tocmai
atunci ar fi cel mai bine sa pui mai mult osul la treaba.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)

Confruntari

In aceasta saptamana poti fi implicata in unele confruntari, chiar daca dorinta ta nu a fost aceea de a le
da curs. Incearca sa ramai obiectiva pe cat posbil,
intrucat nu ar fi bine sa te lasi ghidata de emotii
tocmai intr-un moment de maxima tensiune. Cuadratura
dintre Mercur si Pluto rasfrange o energie negativa
pe plan sentimental, din prisma unor secrete iesite la
iveala, pe care iti va fi foarte greu sa le accepti.
Incearca sa te impaci cu tine insati, inainte de a
cauta armonia in relatia cu ceilalti, intrucat sunt
cateva probleme pe care trebuie sa le rezolvi cu
privire la increderea de sine.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
VĂRSĂTOR • (Vest 21Ian-19Feb/ Vedic 13Feb-12Mar)

Neintelegeri
In aceasta saptamana ar fi de preferat sa eviti
intalnirile sau discutiile importante, intrucat pot exista
neintelegeri pe care nu vei sti sa le previi. Luna in
zodia Racului te poate face sa te aprinzi mult mai
usor si sa te lasi ghidata de sentimente chiar si
atunci cand nu este cazul. Se anunta o perioada mai
incarcata la locul de munca, asadar ar fi bine sa iti
stabilesti o lista cu prioritatile si sa respecti planurile
pe care ti le faci din timp. Incearca sa fii mai organizata
pentru a face fata tuturor solicitarilor ce vor aparea,
chiar si in mod neasteptat.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)

Sinceritate
In aceasta saptamana s-ar putea sa simti nevoia de
a socializa mai mult decat in mod normal, multumita
aspectului pozitiv dintre Mercur si Jupiter. Nu iti este
teama sa interactionezi cu oameni noi, intrucat nu te
gandesti prea mult la felul in care acestia te percep.
Incearca, totusi, sa dai dovada de sinceritate, daca
vrei ca prima impersie pe care si-o creeaza cineva
despre tine sa fie una buna. Nu exagera cu nimic
atunci cand vorbesti despre tine, intrucat minciunile
si vor iesi usor la iveala. Daca vrei sa ai mai mult
timp pentru tine, organizeaza-te mai bine si terminati din timp treburile pe care nu le poti neglija.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
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Decizie UEFA: România
promovează în Liga B din Nations
League » Cum arată noul format

Sezonul 2020 - 2021 din Liga Națiunilor va fi modificat,
astfel că primele două ligi valorice, A și B, vor avea
16 echipe, nu 12 ca până acum.
În Liga C a vor fi tot 16 echipe, cu una în plus față de
sezonul trecut, iar Liga D va avea 7 echipe, nu 16 ca
în ediția trecută. Echipele vor fi aranjate pe baza
clasamentului general de la finalul ediției 2018-2019.
Ca urmare a acestei schimbări, România urcă în liga
a doua valorică, fiind ultima echipă din cele 16, după
ce în prima ediție a fost în Liga C.

Astfel, adversarele României din Nations League se
vor alege dintre Rusia, Austria, Țara Galilor, Cehia,
Scoția, Norvegia, Serbia, Finlanda, Slovacia, Turcia,
Irlanda, Irlanda de Nord, Bulgaria, Israel și Ungaria.
Echipele din Liga B vor fi împărție în 4 grupe a câte 4
echipe. Locul 1 va promova în prima ligă, iar ultimul
loc va retrograda.

Tragerea la sorți va avea loc la Amsterdam pe 3
martie 2020.

CUM ARATĂ CELE TREI LIGI
Liga A: Portugalia, Olanda, Anglia, Elveția, Belgia,
Franța, Spania, Italia, Bosnia-Herțegovina, Ucraina,
Danemarca, Suedia, Croația, Polonia, Germania, Islanda.
Liga B: Rusia, Austria, Țara Galilor, Cehia, Scoația,
Norvegia, Serbia, Finlanda, Slovacia, Turcia, Irlanda,
Irlanda de Nord, Bulgaria, Israel, Ungaria, România
Liga C: Grecia, Albania, Muntenegru, Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus, Cipru, Estonia,
Slovenia, Lituania, Luxemburg, Armenia, Azerbaidjan,
Kazahstan, Moldova.
Liga D: Gibraltar, Insulele Feroe, Letonia, Liechtenstein,
Andora, Malta, San Marino
CALENDAR LIGA NAȚIUNILOR 2020 - 2021
Etapa 1: 3–5 septembrie 2020
Etapa 2: 6–8 septembrie 2020
Etapa 3: 8–10 octombrie 2020
Etapa 4: 11–13 octombrie 2020
Etapa 5: 12–14 noiembrie 2020
Etapa 6: 15–17 noiembrie 2020
Semifinale și finală: 2–6 iunie 2021
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gALA FIFA BEST

CEA MAI BUNA ECHIPA A ANULUI 2019
Alisson - Ramos, De Ligt, Van Dijk, Marcelo - Modric,
De Jong, Hazard - Messi, Mbappe, Ronaldo

CEA MAI BUNA JUCATOARE DIN LUME
Megan Rapinoe a fost desemnata cea mai buna jucatoare din lume. Ea a condus nationala SUA catre
castigarea titlului mondial din postura de capitan al
echipei!
CEL MAI BUN JUCATOR DIN LUME
Leo Messi a fost desemnat cel mai bun jucator din
lume!.

CEA MAI BUNA ANTRENOARE
Jill Ellis, selectioner al nationalei SUA, a fost desemnata
cea mai buna antrenoare din lume.
CEL MAI BUN ANTRENOR
Jurgen Klopp, castigator al UEFA Champions League
cu Liverpool, a fost desemnat antrenorul anului!

CEL MAI BUN PORTAR
Alisson Becker a fost desemnat cel mai bun portar.
Goalkeeperul lui Liverpool a fost decisiv in castigarea
trofeului UCL.

PREMIUL FAIR PLAY
Leeds United si Marcelo Bielsa au castigat premiul
fair play pentru ca si-au lasat adversarii sa marcheze
un gol la meciul cu Aston Villa.
In sezonul trecut din Championship, la meciul direct
dintre Leeds si Villa, formatia lui Bielsa a marcat un
gol in momentul in care jucatorii adversi se oprisera
pentru ca un fotbalist sa primeasca ingrijiri medicale.
Bielsa le-a ordonat apoi jucatorilor sai sa ii lase pe
adversari sa marcheze.
TROFEUL PUSKAS
Daniel Zsori, fotbalist nascut la Oradea, care joaca la
Fehervar, a castigat trofeul Puskas!
***

TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
CAMPIONATUL ŞI CUPA ROMANIEI,
CUPELE EUROPENE, TOATE MECIURILE
DE TENIS, HANDBAL, ETC POT FI
VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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Victorie pentru România: vom găzdui
Campionatul European U19 din 2021

Comitetul Executiv UEFA a anunţat marţi, în şedinţa de la Ljubljana (Slovenia),
că încredinţează României organizarea turneului Euro Under 19 de peste doi ani,
în urma evaluării dosarului de candidatură al Federaţiei Române de Fotbal.
Turneul final Euro U19 din 2021 va fi găzduit de România în luna iulie şi va reuni
8 echipe.
Reprezentativa României U19 va fi calificată direct, din postura de gazdă.
Competiţia UEFA este continuatoarea Turneului de Juniori FIFA care a debutat în
1948 şi a fost preluat de forul continental european din 1955. Din 1980, a fost
dedicat categoriei de vârstă U18, iar din 2002, dedicat categoriei U19. În istoria
formatului actual, România a găzduit acest turneu şi în 2011.
Dosarul FRF a fost selectat câştigător la categoria competiţiilor de juniori la care
s-a aplicat, Euro U19 din 2022 urmând a fi găzduit de Slovacia, iar Euro U17 de
către Cipru (ediţia 2021) şi Israel (ediţia 2022).
Lista celorlalte federaţii care şi-au manifestat intenţia de a găzdui turnee finale de
juniori şi junioare: Belgia, Danemarca, Germania, Ungaria, Norvegia, Portugalia,
Rusia, Albania, Spania şi Andorra (candidatură comună).
Al doilea turneu găzduit de România
La Euro U19 au jucat de-a lungul anilor fotbaliști precum Paul Scholes, Gary
Neville, Thierry Henry, David Trezeguet, Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Andrea
Pirlo, Kylian Mbappe, Sergio Ramos sau Gerard Pique. Astfel, în 2021, vom
putea urmări în România starurile mondiale în formare!
Competiția UEFA este continuatoarea Turneului de Juniori FIFA care a debutat în
1948 și a fost preluat de forul continental european din 1955. Din 1980, a fost
dedicat categoriei de vârstă U18, iar din 2002, dedicat categoriei U19. În istoria
formatului actual, România a găzduit acest turneu și în 2011.

România, scoasă din Europa League din 2021!
UEFA a înfiinţat a treia competiţie, Conference League
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Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat
Clasamentul la zi
Etapa a 10-a
Vineri, 20 septembrie
Gaz Metan Medias - U Craiova 2-3

Sambata, 21 septembrie
FC Voluntari - Academica Clinceni 1-2
Sepsi - Hermannnstadt
3-0
Astra - Dinamo
3-2
Duminica, 22 septembrie
FC Botosani - Chindia
0-3
FCSB - CFR Cluj
0-0
Luni, 23 septembrie
Viitorul - Poli Iasi

2-1

1. CFR Cluj
2. Viitorul
3. Craiova
4. Gaz Metan
5. Poli Iasi
6. Astra
----------------------7. Sepsi
8. Botosani
9. FCSB
10. Dinamo
11. Hermannstadt
12. Chindia
13. Clinceni
14. Voluntari

Liga B de Fotbal:

21 puncte
21p
19p
18p
16p
15p
13p
12p
11p
10p
10p
9p
9p
5p

Etapa a-8-a * Rezultatele şi clasamentul la zi

Universitatea Cluj
Daco-Getica
Sportul Snagov
Mioveni
Pandurii Târgu Jiu
Turris-Oltul T. Măgurele
Concordia Chiajna
ASU Poli Timişoara
Rapid
Farul Constanţa 1920

4-0
2-3
0-1
1-1
2-5
2-0
1-1
0-0
3-2
1-0

Petrolul 52
Metaloglobus
Csikszereda
Dunărea Călăraşi
UTA Arad
Viitorul P. Târgu Jiu
Argeș
CSM Reşiţa
SCM Gloria Buzău
Ripensia Timişoara

UEFA a înfiinţat o nouă competiţie continentală organizată la nivel de club - UEFA
Europa Conference League. Întrecerea va începe în 2021 şi are menirea de a da
Clasamentul
şansă mai multor cluburi de a participa în competiţiile de pe continent. Însă
1
TURRIS-OLTUL T. MĂGURELE
decizia afectează grav cluburile din România!
2
UTA Arad
Asta pentru că Europa League va reduce la 32 numărul de echipe calificate în
3
SCM Gloria Buzău
faza grupelor, iar acestea vor proveni din primele 15 campionate, ierarhie stabilită
4
Mioveni
pe baza coeficientului de țară! În acest moment, România este pe locul 30 în
5
Rapid
acest clasament și echipele autohtone nu vor mai putea fi prezente la startul celei
6
Metaloglobus
de-a doua competiții inter cluburi, cu excepţia deţinătoarei titlului.
7
Argeș
Asta înseamnă că, în afară de campioana României, celelalte echipe vor juca în
8
Concordia Chiajna
9
Farul Constanţa 1920
Europa Conference League. Aici primele 5 campionate vor avea dreptul la o
10
Viitorul
P. Târgu Jiu
singură echipă, în timp ce ţările clasate pe locurile de la 6 la 54 vor fi reprezentate
11
Petrolul 52
de două formaţii.
12
CSM
Reşiţa
Câştigătoarea Cupei României şi echipele clasate pe locurile 2-3 vor lua startul în
13
Dunărea Călăraşi
noua competiţie.
14
Ripensia Timişoara
Formatul e similar celorlalte competiţii, cu 8 grupe de câte 4, apoi faze eliminatorii.
15
Csikszereda
Câştigătoarea UEFA Europa Conference League va juca direct în Europa League.
16
Universitatea Cluj
Meciurile se vor disputa tot joia.
17
ASU Poli Timişoara
18
Daco-Getica
UEFA a ales viitoarele gazde ale finalelor europene
19
Pandurii Târgu Jiu
UEFA a decis oraşele şi stadioanele care vor găzdui următoarele finale de UEFA
20
Sportul Snagov
Champions League după ce acest sezon îşi va desemna câştigătoarea la Istanbul
pe 30 mai 2020. Comitetul executiv a anunţat că
Mr. SOFTEE angajează șoferi/operatori.
următoarea finală se va disputa la Sankt Petersburg în
Rusia.
E nevoie să lucreze 5-6 zile pe săptămână.
În 2022, Football Arena din Munchen va găzdui finala
Trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență
celei mai importante competiţii inter-cluburi, iar fotbalul
ca șofer și să vorbească limba engleză.
se întoarce pe Wembley în 2023.
În plus, Driver Licence-ul pe care-l are
Finala Europa League a acestei stagiuni va avea loc la
Gdansk, iar Sevilla cu stadionul Ramon Sanchez Pizjuan
trebuie să fie curat.
va fi următoarea gazdă, în 2021.
Adresa este: 213-33 99 Ave,
Supercupa Europei se va decide pe Dragao din Porto
Queens Village.
în 2020, iar în 2021 va avea loc pe Windsor Park din
Sunați pe Lorenzo: (718) 551-1502
Belfast.
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Cele mai șocante lucruri
văzute de utilizatorii Dark Web,
internetul „ascuns”

Dark Web, internetul „ascuns” sau invizibil este
probabil cel mai șocant loc și poate lua mai multe
forme. Există Deep Web, site-urile care nu apar pe
motoarele de căutare convenţionale precum Google,
Bing sau Yahoo. Şi mai există şi Dark Net, care este
într-un fel un internet paralel. Cu ajutorul unor programe
speciale, precum TOR, navigarea pe internetul invizibil
este anonimă. Acesta este şi motivul pentru care
comerţul ilegal de mărfuri de contrabandă a înflorit
acolo - unii experţii în securitate cibernetică spun că
internetul invizibil ar fi de 400 de ori mai mare decât
internetul vizibil.

Unilad a strâns câteva „mărturii” ale unor utilizatori
Reddit, care au povestit cele mai șocante lucruri
peste care au dat pe Dark Web.

„Există munți de pornografie cu copii din Rusia și
grupuri de persoane care își face reclamă serviciilor(ucid
la comandă sau protejează oameni pe bani)”,
povestește „GUMP1147”.
„Cele mai interesante lucruri pe care le-am găsit sunt
site-urile care te ajută să-ți schimbi complet identitatea.
De exemplu, pentru o sumă cuprinsă între 6.000$ și
10.000$, puteți obține un certificat de naștere american,
pașaport, permis de conducere și toate documentele
necesare astfel încât să vă puteți muta în America
sub orice nume doriți. De asemenea, am găsit și un
PDF interesant, cu 1.000 de pagini scrise de foști
deținuți despre cum să supraviețuiești în închisoare,
cum să introduci droguri în și cum să scoți droguri
din închisori, etc.”, scrie și „DRIXGOD”.
„Multe informații despre securitatea operațiunilor, tutoriale despre materiale explozibile, scheme pentru
cutii și capcane, tutoriale pentru diverse crime și
înșelăciuni, etc.”, povestește „VLEDA”.
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• Român, cetățean american, recent pensionat, handy-man, caut să
îngrijesc proprietatea unei familii ori să îngrijesc o persoană mai în vârstă.
Tel.: (347) 816-2833
• Cameră de închiriat în Elmhurst, Queens, cu $550/lună, pentru o femeie.
Tel.: (917) 583-2564
• Doamnă serioasă, fostă asistentă medicală, rezident permanent în New
York, doresc să am grijă de o ”bunică” care are nevoie de îngrijire
permanentă. Vorbesc limba română și am 63 de ani.
Tel.: (516) 590-8968.
• Doamnă singură, închiriez cameră mobilată, cu intrare separată,
în Maspeth, Queens. Tel. (646) 896 - 4489

• În Cimitirul Michelle, la 72 - 02 Astoria Blv., NY, 11370, de vânzare: două
casete mortuare, cutii speciale pentru păstrarea cenuşii celor plecaţi la
Domnul. Persoanele interesate sunt rugate să sune şi să lase mesaj la
1(646) 355 - 5461
• Nu departe de New York, caut femeie internă pentru îngrijire bătrâni.
Casa şi masa gratuite. Salariu foarte convenabil. Tel.: (914) 557-3501
• Vând teren intravilan, 2.000 m2, în Ciolpani (Ilfov, în apropiere de
Snagov) cu acte notariale la zi, pentru construire de locuință. Gaze,
electricitate, îngrădire; drum asfaltat lângă DN1. Ofertă foarte
convenabilă: 30.000 euro, discutabil. Tel.: 40 730939509
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„LUKEPA” spune că „există o cantitate nebună de
droguri de vânzare”, în timp ce un alt utilizator, „CRISISOFCONSONANT” povestește că „reclamele la
diverse servicii medicale sunt șocante”. „Oamenii
pretind că au la dispoziție câteva depozite/hale în
mai multe țări și în condiții diferite(de la oameni răpiți
în New York, la sclavi cumpărați în țări din lumea a
treia). Cei care sunt dispuși să plătească anumite
sume de bani pot să facă experimente - există și
documente cu experimente trecute, cele mai multe
constând în cât timp ia unei cantități dintr-o substanță
să omoare o persoană”.
„Presupuși traficanți de arme din Europa și Marea
Britanie, unde e aproape imposibil să obții permis de
port-armă, pretind că vând orice armă”, scrie „SUGARCOATEDKNIFE”.

„Nu sunt sigur că e real, dar cineva avea un „ghid”
despre cum să transformi o persoană într-o păpușă
sexuală vie care nu poate comunica. Era vorba
despre înlăturarea corzilor vocale și a unor membre
și înlocuirea dinților cu plasturi din silicon. Autorul
pretindea chiar că a răpit mai multe femei pe care lea supus acestor chinuri”, povestește „JORTSS”.
www.digi24.ro

• Căutăm femeie pentru curățenie. Tel.: (718) 544 - 3844

• Închiriez cameră mobilată în Ridgewood pentru o femeie. Rentă
convenabilă. Tel.: (646) 683-1651

• Doamnă cetățean american, pensionară, locuiesc în NYCity și doresc să cunosc
un pensionar în vârstă de 65-75 de ani pentru a petrece o bătrânețe frumoasă
împreună. Rog seriozitate. Relații la tel.: (646) 371 - 9985.

• Paralegal cu experiență ofer servicii imigrație, inclusiv cereri extensie
viză, cereri pentru green card și cetățenie, corespondență cu serviciul
de imigrație american în legatură cu statutul legal în S.U.A., apeluri
administrative și intervenții juridice. Telefon: 347-998-8665 sau e-mail la:
paralegalperse@gmail.com

• Căutăm bonă pentru îngrijirea unui copil de un an și 6 luni, în NY.
Preferabil live-in. Tel.: (623) 337 - 2635
• Companie audio-video din Manhattan angajează full time tehnicieni
pentru instalații audio-video. Perfecționare la locul de muncă. Necesar
carnet de conducere (driver`s licence). Tel.: (917) 841 - 5398
• Căutăm bonă internă pentru 2 copii, pe termen lung, în New York.
Nefumătoare, experiență cu copii, iubitoare, gospodină (gătit și
curățenie), sâmbăta liberă. $1,500/lună (cash). Tel.: (917) 392 - 5468.

• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”. Tel: (516) 776-0420 (Anca)
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Ai un ziar vechi?
Nu-l arunca, află că poate fi
folosit în mai multe moduri

Ai colecție de ziare și te-ai săturat să-ți ocupe atâta loc în
casă, așa că vrei să le arunci? Nu face asta, pentru că nu
ști câte lucruri poți face cu un ziar vechi.
Împrospătează aerul neplăcut din frigider
Un abțibild îți dă mari bătăi de cap și nu ști cum să scapi
de el? Iată cea mai bună soluție. Înmoaie pentru început
cu ulei vegetal sau ulei de corp pentru bebeluși, lasă un
sfert de oră apoi rade cu o racletă.
Pentru a îndepărta și urmele de adeziv rămase pe sticlă,
șterge cu oțet și hârtie de ziar.
Tot ziarul vechi îți este de folos și dacă ai un miros urât în
frigider. Tot ce ai de făcut este să pulverizezi apa peste
câteva pagini de ziar, apoi să le faci ghemotoc. Pune-le
ulterior în diferite colțuri ale frigiderului și lasă-le așa
peste noapte. Poți să adopți această metodă și în cazul
caserolelor pentru mâncare.
Pentru a ține buruienile departe, tot ziarul vechi îți este
ajutor. Așază mai multe pagini de ziar pe care le-ai umezit
în prealabil în grădină și acoperă cu un strat subțire de
pământ. Astfel, buruienile nu se vor mai dezvolta.
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Cum să folosești sarea pentru a
preveni apariția mucegaiului pe
perdelele de duș

.

i

.
iCredeai că sarea este bună doar pentru a da gust
mâncării? Nicidecum, pentru că această minune a naturii
poate fi folosită pentru multe alte moduri, la care nu te-ai
.fi așteptat niciodată.
Redă strălucirea cuprului
Ca să nu ai probleme cu perdelele de duș din cauza
mucegaiului, spală bine perdelele cu apă sărată atunci
când le cumperi și nu vei avea niciodată parte de așa
ceva.
Tot sarea te ajută să nu mai simți mâncărimea provocată
de mușcăturile de țânțari. Dacă amesteci sare cu oțet și
făină și mai adaugi și puțină zeamă de lămâie și vei freca
suprafața pătată, cuprul va arăta ca nou.
Îți sare uleiul din tigaie?
Nu se va mai întâmpla așa ceva, dacă vei pune puțină
sare în tigaie atunci când urmează să prăjești ceva.
Dacă după o zi întreagă pantofii nu miros tocmai plăcut,
atunci pune săculeți mici de pânză plini cu sare și lasă-i
peste noapte.
Nu în ultimul rând, sarea te scapă de furnici. În acest
sens, trebuie să combini sare și apă în proporție de 1:4 și
să pui într-o sticlă. Ulterior, va trebui să pulverizezi soluția
peste zonele unde sunt probleme.
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Reguli simple care te ajută
să îndepărtezi ghinionul din casă

Fă curat în casă, dezordinea
aduce energii negative…

Modul în care casa ta este amenajată afectează în mod
direct atât energia casei, cât și cea proprie.
Este posibil să ai o atitudine diferită față de filozofia Feng
Shui, dar oferă o serie de principii cu adevărat minunate
pentru o viață armonioasă.
Aceasta este o practică chinezească străveche, care
studiază cum să așezi obiectele într-o casă și cum
afectează energia spațiului și a ta.
Iată regulile
1. Mai mult înseamnă mai puțin.
Să scapi de mobilierul inutil și de alte lucruri inutile, te
va ajuta cu siguranță. Păstrează spațiul curat. Aglomerația
din casă înfu ndă energia, mai ales cea de pe hol. Nu
ține obiecte rupte sau sparte în casă. Ele simbolizează
slăbiciunea și eșecul. Potrivit Feng Shui, păstrarea
lucrurilor defectuoase este un semn rău, ceea ce
înseamnă că în curând ceva se poate „rupe” în viața ta.

l
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De câte ori nu te-ai trezit într-o dimineață, spunând că
trebuie să faci curățenie bec? Și atunci de ce nu te pui pe
treabă? Dacă vei lăsa casa în dezordine, să nu te mai
miri că nimic nu îți merge bine în viață.
Și ști de ce? Pentru că, spun specialiștii, dezordinea din
locuința ta pur și simplu îți blochează energiile.
Murdăria atrage energia de joasă frecvență
Indiferent cât de multe alte probleme ai avea de făcut,
ține casa curată pentru că murdăria atrage după sine
doar energie de joasă frecvență. Și asta pentru că noi,
oamenii, suntem conectați la nivel energetic cu toate
lucrurile le avem.
Acesta este motivul pentru care oamenii de știință spun
că trebuie să scăpăm cât mai repede cu putință de cele
care nu ne plac sau nu ne mai sunt folositoare.
De asemenea, la scăderea vibrației tale contribuie și
lucrurile care, deși îți plac, sunt împrăștiate peste tot în
casă și pline de praf și murdărie. Pe de altă parte, nu
strange tot felul de lucruri într-un spațiu mic pentru că vei
simți că te suf0ci și nu lăsa niciodată lucrurile neterminate.

Ce nu este bine să ai sub pat,
conform legilor Feng Shui

Feng Shui se bazează pe principiile mișcării energiei și
ideea conform căreia fiecare obiect din casă are propria
vibrație, influențând vibrația vieții tale.

2. Culoarea contează.
Este important să alegi culorile în care te simți confortabil.
Culorile deschise sunt calme și armonice, culorile
strălucitoare sunt pasiunea și energia ta.
3. Apa este bună.
Îți stimulează creativitatea și este un simbol străvechi al
bogăției și prosperității. Cu toate acestea, asigură-te că
robinetele din casă nu se scurg. Odată ce apa se
scurge, norocul și bunăstarea ta dispar.
4. Aerul proaspăt vindecă.
Aerul greu dăunează energiei, așa că încearcă să
ventilezi camera în mod regulat. Deschide fereastra
des.
5. Plantele umplu casa cu liniște.
Ele radiază energie puternică. În plus, ele purifică aerul
pe care îl respiri.

6. Oglinzile măresc spațiul și umplu casa cu lumină.
Cu toate acestea, nu atârna oglinzi în fața ușii de la
intrare, astfel încât energia pozitivă să poată intra în
siguranță, în casă și să nu se întoarcă.

7. Agață ceasul corect.
Cel mai bun loc pentru un ceas este bucătăria și camera
de zi.
8. Păstrează casa curată.
Fluxurile de energie ar trebui să curgă lin prin toate
camerele, ceea ce devine imposibil dacă ai mizerie în
casă.

9. Dormitorul este un loc foarte important.
Energia din această cameră ar trebui să fie liniștitoare.
Scoate toate aparatele electrice din dormitor pentru a
crea o atmosferă mai relaxantă.

10. Fă din bucătărie locul cel mai luminos din casă.
Poți obține acest lucru prin plasarea mai multor surse
de lumină. De asemenea, practica Feng Shui recomandă
ca galbenul să fie utilizat, atunci când proiectezi o
bucătărie. Și încă un lucru: urmărește să ai masa din
bucătărie curată, simbolizează familia și dragostea.

Există nenumărate reguli pe care le poți pune în aplicare
acasă și, care îți pot aduce bunăstare, chiar din momentul
aplicării lor.
Ceea ce îți recomandăm astăzi este să scapi cât mai
repede de anumite obiecte, cele aflate sub pat.
Considerând că îți petreci aproximativ o treime din viață
în pat, vorbind din punct de vedere energetic, tot ceea ce
arunci sub el poate interfera cu somnul și starea ta de
odihnă.
Dacă tot vrei să îți cureți casa de energii negative, îți recomand să arunci o privire și sub pat, poate că ai acolo
unele obiecte de care ai uitat și care îți știrbesc energia.
Iată despre ce obiecte vorbesc:
1. Cele care îți oferă amintiri neplăcute. Energia acelor
obiecte este una negativă, iar această energie se va
infiltra rapid în viața ta.
2. Cadouri de la un fost partener: trecutul trebuie să
rămână acolo. Deci, dacă te-ai despărțit de acea
persoană, nu ai nevoie nici de cadourile ei.
3. Haine vechi: încă mai crezi că porți acele haine? Dacă
nu ai făcut-o în ultimele luni, nu o vei face nici în
continuare, așa că scapă de articolele vestimentare
ponosite chiar azi!
4. Plante moarte: vibrația lor a dispărut, așa că nu ai
nevoie de o energie a unei plante moarte, chiar sub
patul tău!
5. Obiecte sparte sau stricate: faptul că acele obiecte
sunt sparte, deci nu mai pot fi folosite, îți va atrage
energie negativă și în viață, așa că nu te mira de ce ai
în ultimul timp ghinion.
În concluzie, scapă de obiectele vechi, care oricum nu îți
mai sunt de folos, pentru a-ți curăța aura și energia!
secretele.com
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